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PatientGO — ліцэнзійнае пагадненне з канечным карыстальнікам (далей — «Пагадненне» 

або EULA)  

 

У рэдакцыі ад 23 чэрвеня 2020 г. 

Гэтае Пагадненне або EULA (разам з нашай Палітыкай канфідэнцыяльнасці), а таксама любыя 

дадатковыя ўмовы карыстання, што ўключаны ў EULA праз спасылку, разам утвараюць «Умовы 

выкарыстання») і прымяняюцца ў адносінах да выкарыстання вамі праграмы PatientGO падчас 

удзелу ў клінічных даследаваннях. Умовы выкарыстання адрозніваюцца ад умоў, што 

рэгулююць удзел у клінічных даследаваннях (далей — «Клінічныя даследаванні»). Праграма 

PatientGO уяўляе сабой праграму для мабільных прылад, дзякуючы якой вы, у якасці ўдзельніка 

Клінічных даследаванняў, маеце магчымасць выключна кіраваць паездкамі, размяшчэннем і 

браніраваннем месцаў у гатэлях, а таксама кампенсацыяй выдаткаў.  

Пра кампанію  

Illingworth Research Group Limited з’яўляецца ўладальнікам Праграмы і забяспечвае доступ да 

сэрвісу PatientGO (далей разам, пры выкарыстанні ў тэксце гэтага Пагаднення — «Illingworth», 

«мы», «нам», «нас» або «наш»). 

 

Па любых пытаннях адносна Праграмы або па падтрымку ці для вырашэння праблем у сувязі с 

выкарыстаннем Праграмы звяртайцеся да нас праз электронную пошту 

patientgo@illingworthresearch.com 

 

Спосабы сувязі 

• Мы будзем звязвацца з вамі праз электронную пошту, па нумары тэлефона ці з 

дапамогай SMS, з выкарыстаннем кантактнай інфармацыі, якую вы паведамілі нам з 

мэтай браніравання паездак, размяшчэння, пражывання і (або) кіравання выдаткамі 

падчас вашага ўдзелу ў Клінічных даследаваннях.   

 

Пагадзіўшыся выконваць Умовы выкарыстання, вы можаце: 

• спампоўваць або капіраваць Праграму на любыя прылады, што адпавядаюць 

мінімальным сістэмным патрабаванням, як падрабязней тлумачыцца ніжэй: 

o мінімальнае сістэмнае патрабаванне для iOS — наяўнасць iPhone 6s/iOS 13 SDK; 

o для android — наяўнасць android 6 OS і прылад, якія падтрымліваюцца на ёй; 

o для сеткавых праграм — Праграма аптымізавана для выкарыстання на апошніх 

версіях (на момант распрацоўкі) Safari (Apple), Google Chrome, а таксама 

Microsoft Edge. 

• вы можаце праглядаць Праграму, карыстацца ёй і дэманстраваць яе на згаданых 

прыладах выключна ў сваіх асабістых мэтах; 

• вы можаце выкарыстоўваць інфармацыйныя лісткі пацыента для ўстаноўленай у вас 

версіі Праграмы выключна ў дазволеных мэтах; 

• мы даем вам асабістае права карыстацца Праграмай у адпаведнасці з умовамі Ліцэнзіі, 

якія згадваюцца ніжэй. Забараняецца перадаваць Праграму любым іншым асобам, як 

за грошы, так і за любое іншае ўзнагароджанне ці бясплатна. У выпадку продажу вамі 

прылады, на якой устаноўлена Праграма, вы абавязаны выдаліць Праграму з такой 

прылады да таго, як адбудзецца продаж. 
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Калі вам яшчэ не споўнілася 18 гадоў 

Гэтая Праграма не прызначана для выкарыстання дзецьмі (тэрмін «Дзіця» падразумявае любую 

асобу, якой яшчэ не споўнілася 18 гадоў). У выпадку ўдзелу Дзіцяці ў Клінічных даследаваннях, 

цягам якіх даецца доступ да Праграмы, Праграму дазваляецца спампоўваць і выкарыстоўваць 

толькі тым асобам, якія нясуць бацькоўскую адказнасць за Дзіця, і любыя ўнутраныя запыты ў 

Праграме павінны рабіцца такімі асобамі ад імя згаданага Дзіцяці.  

 

Канфідэнцыяльнасць 

Мы паведамляем вам пэўную інфармацыю пра апрацоўку вашых персанальных даных (у тым 

ліку даных асобных катэгорый), пра тое, у якіх мэтах гэта робіцца, а таксама пра вашы правы ў 

адносінах да такіх даных у рамках Палітыкі канфідэнцыяльнасці.  

 

Вам варта ведаць, што поўную бяспеку і канфідэнцыяльнасць даных пры іх перадачы праз 

інтэрнэт забяспечыць немагчыма, і што любыя паведамленні ці інфармацыю, якія вы 

перасылаеце праз Праграму, могуць прачытаць або перахапіць іншыя асобы, нават пры 

наяўнасці спецыяльнага паведамлення пра тое, што даныя ў рамках пэўнай перадачы 

зашыфраваны. 

 

Таксама прымяняюцца ўмовы выкарыстання iTunes і Google Play 

Спосабы выкарыстання Праграмы могуць таксама рэгулявацца правіламі і палітыкамі iTunes і 

Google Play, і ў выпадку супярэчнасцяў паміж гэтымі ўмовамі і згаданымі правіламі і палітыкамі 

прымяняюцца вышэйзгаданыя правілы і палітыкі.  

 

Змены ва Ўмовах выкарыстання 

Нам можа спатрэбіцца змяніць гэтыя Ўмовы выкарыстання такім чынам, каб яны 

адлюстроўвалі змены ў заканадаўстве, перадавы вопыт або распаўсюджваліся на дадатковыя 

параметры, якія мы ўводзім. За намі захоўваецца права ўносіць змены ў гэтыя Ўмовы 

выкарыстання, і мы рэкамендуем рэгулярна правяраць іх на прадмет наяўнасці змен. 

 

Абнаўленне Праграмы 

Мы можам абнаўляць Праграму ў аўтаматычным рэжыме з мэтай паляпшэння яе 

прадукцыйнасці, аптымізацыі функцыяналу, мадыфікацыі з улікам змен у аперацыйнай сістэме 

ці ліквідацыі праблем з бяспекай. Акрамя таго, мы можам са згаданых прычын звярнуцца да 

вас з просьбай абнавіць Праграму. Калі вы вырашыце не ўстанаўліваць такія абнаўленні або 

адмовіцеся ад аўтаматычнага абнаўлення, то, магчыма, не зможаце ў далейшым карыстацца 

Праграмай. 

 

Прылада або тэлефон, якімі вы карыстаецеся, належаць іншай асобе 

Калі вы спампоўваеце Праграму на тэлефон ці іншую прыладу, што не належыць вам (або 

праглядаеце яе на такіх прыладах праз патокавую перадачу даных), вы павінны мець 

адпаведны дазвол уладальніка на згаданыя дзеянні. Вы адказваеце за выкананне гэтых Умоў 

выкарыстання незалежна ад таго, ці з’яўляецеся вы ўладальнікам такога тэлефона або іншай 

прылады. 

 

Ліцэнзія 

Праграмнае забеспячэнне PatientGO для мабільных прылад, даныя, якія дастаўляюцца разам з 

такім праграмным забеспячэннем, а таксама любыя абнаўленні або дапаўненні да яго разам 
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завуцца «Праграма». Кампанія Illingworth дае вам невыключную, без магчымасці перадачы 

або адклікання, абмежаваную ліцэнзію на спампоўванне, устаноўку і выкарыстанне Праграмы 

выключна для асабістых мэт некамерцыйнага характару і ў строгай адпаведнасці з умовамі 

гэтага Пагаднення.  

 

Ліцэнзійныя абмежаванні 

Вы згаджаецеся, што не будзеце: 

1. здаваць або браць Праграму ў арэнду, перадаваць яе па субліцэнзіі, браць у крэдыт 

або забяспечваць доступ да Праграмы ў любой форме, як цалкам, так і часткова, 

любым асобам без папярэдняга пісьмовага дазволу з нашага боку; 

2. капіраваць Праграму, за выключэннем выпадкаў яе нармальнага выкарыстання, або 

калі гэта патрэбна для стварэння рэзервовых копій ці забеспячэння яе бяспекі; 

3. перакладаць, аб’ядноўваць, адаптаваць або змяняць Праграму, як цалкам, так і 

часткова, дазваляць аб'яднанне або ўбудаванне Праграмы ці любой яе часткі з любымі 

іншымі праграмамі або ў любыя іншыя праграмы, за выключэннем выпадкаў, калі гэта 

неабходна для выкарыстання Праграмы на прыладах у адпаведнасці з гэтымі Ўмовамі 

выкарыстання; 

4. дызасэмбліраваць або дэкампіліраваць Праграму, разбіраць яе на коды ці ствараць на 

яе аснове любыя вытворныя прадукты (як цалкам, так і часткова) або спрабаваць 

рабіць што-небудзь з вышэйзгаданага, за выключэннем выпадкаў, калі (згодна з 

раздзеламі 50B і 296A Закона аб аўтарскім праве, прамысловых узорах і патэнтах ад 

1988 г.) такія дзеянні не могуць быць забаронены, таму што яны неабходны для 

дэкампіляцыі Праграмы з мэтай атрымання інфармацыі, што патрабуецца для 

стварэння незалежнай праграмы, якой можна будзе карыстацца ў Праграме або любой 

іншай праграме (Дазволеная мэта), а таксама пры ўмове, што інфармацыя, атрыманая 

вамі падчас такой дзейнасці:  

a) не будзе раскрывацца або паведамляцца любым іншым асобам, калі 

неабходнасці ў такім раскрыцці або паведамленні для дасягнення Дазволенай 

мэты няма, у адсутнасць папярэдняга пісьмовага дазволу з нашага боку; а 

таксама 

b) не будзе выкарыстоўвацца для распрацоўкі праграмнага забеспячэння, што 

з’яўляецца па сутнасці аналагічным Праграме; будзе забяспечана яе бяспека; 

яна будзе выкарыстоўвацца толькі для Дазволенай мэты; 

c) адпавядае ўсім прымянімым законам аб кантролі за тэхналогіямі або экспарце, 

што прымяняюцца ў адносінах да тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца ў 

Праграме або якія Праграма падтрымлівае.   

 

Абмежаванні на дапушчальнае выкарыстанне 

Вам забараняецца: 

5. выкарыстоўваць Праграму незаконным чынам, у незаконных мэтах ці любым чынам, 

што не адпавядае гэтым умовам, або ажыццяўляць махлярскія ці зламысныя дзеянні, 

напрыклад, узломліваць Праграму або ўбудоўваць у яе ці ў любую аперацыйную 

сістэму шкодны код, напрыклад, вірусы або шкодныя даныя; 

6. парушаць нашы правы на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці ці правы на аб’екты 

інтэлектуальнай уласнасці, якія належаць трэцім асобам, што адносяцца да 

выкарыстання вамі Праграмы, у тым ліку, праз даванне ці забеспячэнне любых 

матэрыялаў (у тых выпадках, калі такое выкарыстанне не прадугледжана ліцэнзіяй, 

выдадзенай у адпаведнасці з гэтымі ўмовамі); 
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7. перадаваць матэрыялы, што з’яўляюцца паклёпніцкімі, абразлівымі або непажаданымі 

іншым чынам у сувязі з выкарыстаннем вамі Праграмы; 

8. выкарыстоўваць Праграму такім чынам, што можа пашкодзіць нашы сістэмы, вывесці 

іх са строю ці перагрузіць, нанесці ўрон нашай бяспецы ці перашкодзіць нашым 

карыстальнікам; і 

9. збіраць ці атрымліваць інфармацыю або даныя ад нашых сістэм ці рабіць спробы 

расшыфроўкі даных, якія перадаюцца з нашых сервераў ці на іх з выкарыстаннем 

Праграмы. 

 

Правы на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці 

Усе правы на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці ў адносінах да Праграмы на тэрыторыі ўсіх 

краін свету належаць нам, і правы на Праграму даюцца вам на падставе ліцэнзіі (а не 

прадаюцца). Вы не маеце правоў на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці ў адносінах да 

Праграмы, за выключэннем права на яе выкарыстанне ў адпаведнасці з умовамі гэтага 

Пагаднення. 

 

Адказнасць за нанесеныя вам страты або ўрон 

Мы нясём адказнасць перад вамі за чаканыя страты або ўрон, якія ўзніклі па нашай віне. У 

выпадку невыканання намі гэтых умоў мы нясём адказнасць за нанесены вам урон або страты, 

што сталі прадказальным вынікам парушэння намі гэтых Умоў ці невыканання разумных умоў 

засцярогі, аднак мы не нясём адказнасць за любы ўрон або страты, якія нельга прадбачыць ці 

спрагназаваць. Урон ці страты з’яўляюцца прадказальнымі, калі відавочна, што яны ўзнікнуць, 

або калі на момант прыняцця вамі гэтых Умоў як нам, так і вам было вядома, што гэта можа 

здарыцца. Мы не выключаем і не абмяжоўваем уласную адказнасць перад вамі ў тых 

выпадках, калі гэта супярэчыла б закону. Да такіх выпадкаў адносіцца, у тым ліку, адказнасць 

за смерць ці цялесныя пашкоджанні ў выніку неасцярожнасці з нашага боку або з боку нашых 

супрацоўнікаў, агентаў ці субпадрадчыкаў, або адказнасць за махлярства ці наўмыснае 

скажэнне фактаў. 

 

Адказнасць за ўрон, нанесены вашай маёмасці. Калі дэфектны лічбавы кантэнт, які мы далі 

вам, пашкодзіць вашу прыладу ці лічбавы кантэнт, мы абавязваемся адрамантаваць такую 

прыладу або выплаціць вам адпаведную кампенсацыю. Аднак, мы не нясём адказнасць за 

ўрон, якога вы маглі б пазбегнуць, калі б выконвалі нашы рэкамендацыі наконт устаноўкі 

прапанаваных вам бясплатных абнаўленняў, за ўрон, што ўзнік з-за некарэктнага выканання 

вамі інструкцый па ўстаноўцы або з-за таго, што ваша сістэма не адпавядае мінімальным 

сістэмным патрабаванням, якія мы рэкамендуем. 

 

Мы не нясём адказнасць за камерцыйныя страты. Гэтая Праграма прызначана для бытавога 

прыватнага выкарыстання. Калі вы выкарыстоўваеце Праграму ў камерцыйных мэтах або з 

мэтай перапродажу, мы не нясём адказнасць перад вамі за страту прыбыткаў, бізнесу, 

прыпыненне камерцыйнай дзейнасці або страту камерцыйных магчымасцяў. 

 

Абмежаванні на выкарыстанне Праграмы Гэта Праграма прызначана выключна для 

забеспячэння вас агульнай інфармацыяй і дапамогі вам у арганізацыі паездак, браніраванні 

гатэляў і кампенсацыі выдаткаў у сувязі з удзелам у Клінічных даследаваннях. У ёй не даюцца 

рэкамендацыі, якім вам варта давяраць. Перад тым, як прымаць якія бы то ні было меры на 

падставе інфармацыі, атрыманай праз гэту Праграму, або ўстрымлівацца ад прыняцца такіх 

мер, вы павінны атрымаць адпаведную прафесійную кансультацыю або рэкамендацыі 
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спецыялістаў. Нягледзячы на тое, што мы прымаем разумныя меры для абнаўлення 

інфармацыі, якую можна атрымаць праз Праграму, мы не робім заяў і не даём гарантый (як 

прамых, так і ўскосных) адносна таго, што такая інфармацыя з’яўляецца поўнай, дакладнай ці 

актуальнай.  

 

Раім рабіць рэзервовыя копіі кантэнту і даных, якія выкарыстоўваюцца ў Праграме. Мы 

рэкамендуем рабіць рэзервовыя копіі кантэнту і даных, што выкарыстоўваюцца ў сувязі з 

Праграмай, каб абараніць сябе ў выпадку любых праблем з Праграмай. 

 

Падзеі па-за нашым кантролем. Мы не нясём адказнасць за падзеі па-за нашым кантролем. 

Калі мы не маем магчымасці своечасова аказваць тэхнічную дапамогу ў сувязі з Праграмай з-за 

падзей, што знаходзяцца па-за нашым кантролем, мы абавязваемся максімальна аператыўна 

звязацца з вамі, каб папярэдзіць вас пра гэта, і мы абавязваемся прыняць адпаведныя меры 

для максімальнага змякчэння наступстваў адпаведнай затрымкі. Пры ўмове, што мы зробім 

адпаведнае папярэджанне, мы не нясём адказнасць за затрымкі, што ўзнікаюць з-за такіх 

падзей, аднак калі існуе рызыка значных затрымак, вы можаце звязацца з намі і ануляваць 

дамову. Звяртаем вашу ўвагу, што скасаванне дамовы з намі не азначае завяршэнне вашага 

ўдзелу ў Клінічных даследаваннях. Кіраванне ім ажыццяўляецца асобна і на незалежнай 

аснове.  

 

У выпадку парушэння вамі гэтых Умоў выкарыстання мы можам скасаваць вашы правы на 

карыстанне Праграмай. 

У выпадку сур’ёзнага парушэння вамі гэтых умоў мы можам у любы час звязацца з вамі, каб 

скасаваць вашы правы на карыстанне Праграмай. Калі згаданае парушэнне можна выправіць, 

мы дадзім вам разумную магчымасць гэта зрабіць. 

 

У выпадку скасавання вашых правоў на карыстанне Праграмай 

10. вы павінны спыніць любую дзейнасць, дазволеную ў адпаведнасці з гэтымі ўмовамі, у 

тым ліку, карыстанне Праграмай; 

11. вы павінны выдаліць Праграму са ўсіх прылад, якімі вы валодаеце, і неадкладна 

знішчыць усе копіі Праграмы, якія ў вас ёсць, пасля чаго пацвердзіць нам, што вы гэта 

зрабілі; 

12. мы можам падключыцца да вашых прылад праз аддалены доступ, каб выдаліць з іх 

Праграму. 

 

Тэрмін дзеяння і скасаванне 

13. Гэта Пагадненне застаецца ў сіле да таго часу, пакуль вы ЦІ мы не скасуем яго. 

14. Скасаванне гэтага Пагаднення не азначае скасаванне вашага ўдзелу ў Клінічных 

даследаваннях, бо гэты ўдзел рэгулюецца спонсарам або назначаным ім трэцім бокам, 

якія не залежаць ад кампаніі Illingworth. 

15. Вы маеце права скасаваць гэта Пагадненне, выдаліўшы Праграму і ўсе яе копіі са сваёй 

мабільнай прылады. Перад тым, як гэта зрабіць, рэкамендуем пераканацца, што ўсе 

запыты, зробленыя вамі праз гэту Праграму, былі выкананы. 

16. Кампанія Illingworth мае права, паводле ўласнага меркавання, у любы час і як з 

пазначэннем прычыны, так і без яго, прыпыніць або скасаваць гэта Пагадненне, 

направіўшы другому боку адпаведнае папярэдняе паведамленне (або без такога 

паведамлення). 
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Іншыя важныя ўмовы 

17. Мы маем права перадаць уласныя правы і абавязкі па гэтых Умовах выкарыстання 

любой іншай арганізацыі. У гэтым выпадку мы абавязваемся направіць вам 

адпаведнае пісьмовае паведамленне і гарантуем, што згаданая перадача не 

паўплывае на вашы правы. 

18. Для перадачы ўласных правоў іншай асобе вам патрэбна атрымаць згоду з нашага 

боку. 

19. Вы маеце права перадаць свае правы ці абавязкі па гэтых умовах іншай асобе толькі ў 

тым выпадку, калі мы дадзім вам адпаведную пісьмовую згоду на такую перадачу. 

20. Гэта пагадненне не з’яўляецца падставай для ўзнікнення якіх бы то ні было правоў 

трэціх асоб на прымусовае выкананне ўмоў гэтага Пагаднення. 

21. Калі любое палажэнне гэтага Пагаднення будзе прызнана пазбаўленым законнай сілы 

або несапраўдным, у такое палажэнне павінны быць унесены адпаведныя змены і яго 

належыць тлумачыць такім чынам, каб забяспечыць дасягненне мэт згаданага 

палажэння ў максімальна магчымай ступені ў адпаведнасці з прымянімым 

заканадаўствам, астатнія ж палажэнні застаюцца ў сіле ў поўным аб’ёме. 

22. У выпадку затрымкі з прымусовым выкананнем гэтага Пагаднення мы можам 

забяспечыць такое прымусовае выкананне пазней. Калі мы не дамагаемся 

неадкладна, каб вы прынялі меры, якія з’яўляюцца абавязковымі згодна з гэтымі 

Ўмовамі выкарыстання, або калі мы своечасова не прынялі меры супраць вас у сувязі з 

парушэннем вамі гэтага Пагаднення, гэта не азначае, што вам не трэба прымаць 

згаданыя меры, і не перашкаджае нам прыняць адпаведныя меры супраць вас пазней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


