
Q1.6   Brugsvilkår   

  

BEMÆRK:   Disse   brugsvilkår   gælder   kun   for   brugere   af   Q1.6-appen.     

ANSVARSFRASKRIVELSE:   Læs   disse   brugsvilkår   omhyggeligt,   inden   du   anvender   appen   (jf.   
nedenstående   definition).     
Inden   du   tager   produktet   i   brug,   skal   du   læse   og   acceptere   vores   brugsvilkår.   Du   kan   først   tage   
produkterne   i   brug,   når   du   har   accepteret   vores   brugsvilkår.   Du   accepterer   vores   brugsvilkår   ved   
at   sætte   flueben   i   afkrydsningsfeltet   "Jeg   accepterer".   
    
Disse  brugsvilkår  ("aftalen")  beskriver  de  vilkår  og  betingelser,  der  gælder  for  brugerens  ("bruger"               
eller   "dig")   brug   af   appen   (jf.   nedenstående   definition).  
    
Produktet  (i  henhold  til  nedenstående  definition)  driftes  og  administreres  af  Q1.6  BV  registreret  i                
Crossroads  Bank  of  Enterprises  under  virksomhedsnummer  0567.741.889  med  registreret           
adresse  på  Franklin  Rooseveltplaats  12/14,  BE-2060  Antwerpen  eller  af  dennes  associerede             
selskaber  (samlet  "Q1.6"  eller  "vi").  Hvis  du  har  spørgsmål  om  produktet  eller  denne  aftale,  er  du                  
velkommen   til   at   kontakte   os   pr.   mail:    info@q16.ai     

1.   Beskrivelse   af   appen   
Q1.6  tilbyder  en  smartphone-app  ("Q1.6"),  der  består  af  en  beskedplatform  på  mobiltelefonen,              
som  giver  brugere  mulighed  for  at  udfylde  spørgeskemaer  ("appen").  Du  vil  modtage  en               
anbefaling   af   appen   fra   vores   klient.   
    
Når  du  bruger  appen,  vil  du  via  din  smartphone  kunne  besvare  spørgsmål  valgt  af  vores  klient.                  
Resultaterne  (i  henhold  til  nedenstående  definition)  bliver  automatisk  sendt  til  vores  klient  i  realtid                
via   platformen.   

  

Bemærk,  at  du  ikke  er  forpligtet  til  at  installere  appen.  Hvis  du  ikke  ønsker  at  installere                  
den,  vil  det  ikke  påvirke  din  relation  til  vores  klient  eller  tredjeparter,  som  klienten  har                 
indgået  aftale  med,  herunder  kvaliteten  af  den  tjeneste,  de  leverer  til  dig.   Endvidere  skal                
Q1.6  gøre  dig  opmærksom  på,  at  vores  klient  eller  en  eventuel  tredjepart  ikke  analyserer                
eller  kontrollerer  resultaterne  via  dashboardet  i  realtid.   Hvis  du  har  brug  for  øjeblikkelig               
assistance,   skal   du   kontakte   vores   klient   eller   en   eventuel   relevant   tredjepart.   

  
  

2.   Definitioner   
    
"Brugerindhold"   har   den   betydning,   der   er   defineret   i   punkt   6;   
  

"Dashboard"  betyder  det  webbaserede  dashboard,  der  kan  tilgås  af  vores  klient  eller  en               
tredjepart,  som  denne  har  indgået  aftale  med,  som  giver  dem  mulighed  for  at  gennemgå                
oplysninger   om   dig,   herunder,   men   ikke   begrænset   til   resultaterne;   
  

"Gebyr"  betyder  det  beløb,  klienten  eller  en  tredjepart  skal  betale  til  Q1.6  for  brugerens  brug  af                  
appen;   
  

"Hjemmeside"   betyder   Q1.6's   hjemmeside,   som   kan   findes   på   adressen    www.q16.ai .   
  

"Intellektuelle  ejendomsrettigheder”  betyder  enhver  nu  kendt  eller  fremtidig  (a)  rettighed            
forbundet  med  originalt  arbejde,  herunder  ophavsret,  ”mask  work”-rettigheder  og  moralske            
rettigheder;  (b)  varemærkerettigheder  og  andre  kendetegnsrettigheder;  (c)  rettigheder          
vedrørende  forretningshemmeligheder  og  knowhow;  (d)  patenter,  patentrettigheder  og          
industrielle  ejendomsrettigheder;  (e)  rettigheder  vedrørende  design  og  layout,  (f)  rettigheder            
vedrørende  handels-  og  forretningsnavne,  domænenavne,  databaserettigheder,        
udlejningsrettigheder  samt  enhver  anden  industriel  eller  intellektuel  ejendomsrettighed  eller           
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lignende  rettigheder  (herunder  registrerede  eller  ikke-registrerede  rettigheder);  (g)  alle           
registreringer,  ansøgninger  om  registrering,  fornyelser,  forlængelser,  opdelinger,  forbedringer          
eller  genudgivelser  i  relation  til  nogle  af  disse  rettigheder,  herunder  retten  til  at  ansøge  om,                 
fastholde   og   håndhæve   alle   førnævnte   punkter   ved   værneting   i   hele   verden.   
  

"Klient"   betyder   vores   kunde   eller   den   person   eller   institution,   du   har   modtaget   vores   produkt   
fra;   
  

"Konto"   betyder   den   konto,   du   oprettede   i   forbindelse   med   din   registrering   i   appen;   
  

"Leveringsdato"   betyder   den   dato,   du   oprettede   din   konto   på;   
  

"Periode"   betyder   abonnementsperiode;   
  

"Platform"   betyder   den   platform,   appen   og   dashboardet   er   koblet   på   og   fungerer   fra;   
    
"Produkter"   betyder   appen,   platformen   og   hjemmesiden;   
  

"Punkt"   betyder   et   punkt   i   denne   aftale;   
  

"Resultater"  betyder  dine  svar  på  spørgsmålene  i  spørgeskemaet,  som  du  via  appen  har               
modtaget   på   din   telefon;   
    
"Spørgeskema"   betyder   spørgeskemaet   bestående   af   spørgsmål   udarbejdet   af   vores   klient;   
  

"Tredjeparter"  betyder  enhver  fysisk  eller  juridisk  person,  som  klienten  har  indgået  aftale  med  om                
at   behandle   data;   
    
    
  

  3.     Anvendelse   
Når  du  sætter  flueben  i  afkrydsningsfeltet,  anerkender  og  accepterer  du,  at  din  brug  af  produktet                 
alene  er  underlagt  denne  aftale.  Hvis  der  er  forhold  i  aftalen,  du  ikke  kan  acceptere,  må  du  under                    
ingen   omstændigheder   bruge   produktet.   
    
Aftalen  og  vores  privatlivspolitik  kan  også  ses,  downloades  og  udskrives  via  vores              
hjemmeside . Hvis  appen,  platformen  eller  hjemmesiden  anvender  tredjepartstjenester,  kan          
sådanne  tredjeparters  servicevilkår  og/eller  privatlivspolitikker  også  gælde.  Når  du  logger  på             
sådanne  tredjepartstjenester,  accepterer  du  at  overholde  de  gældende  vilkår  og  betingelser,  og              
du  anerkender,  at  du  alene  er  part  i  sådanne  vilkår.  Q1.6  kan  under  ingen  omstændigheder                 
holdes   ansvarlig   for   indholdet   i   tredjeparters   vilkår   eller   privatlivspolitikker.   
    
Vi   forbeholder   os   til   enhver   tid   ret   til   –   med   eller   uden   grund   –   at:   

● ændre   denne   aftale;   
● ændre  produktet  (herunder,  men  ikke  begrænset  til  appen)  samt  at  slette  eller  deaktivere  –                

midlertidigt  eller  permanent  –  enhver  tjeneste  eller  anden  funktion  i  produktet  (herunder,  men               
ikke  begrænset  til  appen),  uden  at  det  udløser  et  erstatningsansvar  over  for  brugeren  eller                
eventuelle   tredjeparter;   eller   

● nægte  dig  eller  opsige  din  brug  af  og/eller  adgang  til  produktet  (herunder,  men  ikke  begrænset  til                  
appen)   –   delvist,   midlertidigt   eller   permanent.   
    
Enhver  sådan  ændring  vil  gælde,  fra  det  øjeblik  sådanne  ændringer  er  tilgængelige  i  appen,  eller                 
vi  på  anden  vis  har  informeret  dig  derom.  Du  accepterer,  at  din  fortsatte  brug  af  produktet,  efter                   
sådanne   ændringer   er   foretaget,   udgør   din   accept   af   samme   ændringer.   
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Du  anerkender  hermed,  at  du  omhyggeligt  har  læst  alle  disse  vilkår  og  betingelser  i  vores                 
privatlivspolitik,   herunder   accepterer   sådanne   vilkår   og   betingelser.   
    
Vi  anbefaler,  at  du  besøger  denne  side  med  jævne  mellemrum  for  at  sikre,  at  du  kender                  
indholdet   i   den   nyeste   version   af   denne   aftale.   
    

4.   Konto   og   rettigheder   vedrørende   
personoplysninger   
Når   du   sætter   flueben   i   afkrydsningsfeltet,   accepterer   du   denne   aftale,   og   når   du   har   gennemført  
registreringen   og   oprettet   en   konto,   anerkender   du   udtrykkeligt,   at   du   har   adgang   til   det,   der   
udgør   formålet   med   appen   i   henhold   til   definitionen   i   denne   aftale.   Kontoen   kan   identificeres   med   
et   anonymt   brugernavn,   som   kan   du   kan   se   under   dine   indstillinger   i   appen.   Såfremt   du   udøver   
dine   rettigheder   vedrørende   personoplysninger   (se   privatlivspolitik),   skal   du   oplyse   dette   
brugernavn.   Konkret   betyder   det,   at   Q1.6   ikke   kan   behandle   din   anmodning   om   sletning   og/eller   
fjernelse   af   dine   personoplysninger,   hvis   du   sletter   appen   fra   din   enhed   uden   at   gemme   det   
anonyme   brugernavn.    
    

5.   Brug   af   produktet   
For  at  bruge  alle  funktionerne  i  vores  app  skal  din  mobiltelefon  være  tilsluttet  wi-fi  eller  en  mobil                   
internetforbindelse.  Adgang  til  et  sådant  wi-fi  eller  en  sådan  mobil  internetforbindelse  er  alene  dit                
ansvar.  Sørg  for,  at  din  mobilenhed  opfylder  minimumssystemkravene  i  henhold  til  beskrivelsen              
på  downloadsiden.  Hvis  din  mobilenhed  ikke  opfylder  disse  minimumskrav,  kan  vi  ikke  garantere,               
at  appen  vil  fungere  korrekt.  Q1.6  er  ikke  ansvarlig  for  tab  eller  skader,  der  opstår  som  følge  af                    
din   manglende   overholdelse   af   ovennævnte   krav.   
    
Du  alene  er  ansvarlig  for  at  opretholde  fortroligheden  og  sikkerheden  omkring  loginoplysningerne              
til  din  konto  såsom  brugernavn  og  adgangskode,  og  du  bærer  det  fulde  ansvar  for  alle  aktiviteter,                  
der  finder  sted  på  din  personlige  konto.  Du  accepterer,  at  du  øjeblikkeligt  skal  orientere  Q1.6  om                  
enhver  uautoriseret  brug  eller  mistanke  om  uautoriseret  brug  af  din  konto,  herunder  ethvert               
sikkerhedsbrud.  Q1.6  er  ikke  ansvarlig  for  tab  eller  skader,  der  opstår  som  følge  af  din                 
manglende   overholdelse   af   ovennævnte   krav.   
    
I  aftalens  løbetid  er  Q1.6  berettiget  til  efter  eget  skøn  at  sende  opdateringer  til  appen.  For  at                   
undgå   enhver   tvivl   er   Q1.6   dog   ikke   forpligtet   til   at   sende   opdateringer   til   produktet.   
    
I  tilfælde  af  at  produktet  enten  direkte  eller  indirekte  indeholder  oplysninger,  som  kan  spille  en                
rolle  i  forhold  til  at  træffe  medicinske,  juridiske,  finansielle  eller  andre  personlige  eller               
forretningsmæssige  beslutninger,  kan  sådanne  oplysninger  ikke  betragtes  som  medicinsk,           
juridisk,  finansiel  eller  anden  rådgivning  ydet  af  Q1.6.  Du  skal  altid  rådføre  dig  med  en                 
professionel   for   at   indhente   yderligere   oplysninger.   

6.   Licens   –   begrænsninger   
1. Licens  af  Q1.6  I  aftalens  løbetid  og  under  forbehold  af  din  rettidige  betaling  af  gebyrerne  giver                 

Q1.6  dig  en  ikke-eksklusiv,  personlig,  begrænset,  ikke-underlicensbar  ret  til  at  bruge  appen              
og/eller  platformen  i  overensstemmelse  med  denne  aftale  ("licens").  Du  er  ikke  berettiget  til  at                
bruge  produktet  til  kommercielle  formål,  herunder  bruge  produktet  eller  produktkomponenter  fra             
førnævnte  til  andre  formål,  medmindre  Q1.6  har  givet  sin  tilladelse  dertil.  Du  er  forpligtet  til  at                  
bruge  appen  og/eller  platformen  i  fuld  overensstemmelse  med  (i)  denne  aftale;  (ii)  enhver               
yderligere  instruks  eller  politik  udstedt  af  Q1.6,  herunder,  men  ikke  begrænset  til  instrukser  og                
politikker   i   appen   eller   på   hjemmesiden;   (iii)   gældende   lovgivning,   regler   eller   bestemmelser.   

2. Begrænsninger  Du  accepterer,  at  du  kun  må  bruge  produktet  til  det  tilsigtede  formål  i  henhold  til                 
beskrivelsen  i  denne  aftale.  Inden  for  rammerne  af  gældende  lovgivning  er  du  ikke  berettiget  til  at                  
(i)  gøre  produktet  tilgængeligt  og  sælge  eller  udleje  produktet  til  tredjeparter;  (ii)  tilpasse,  justere,                
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oversætte  eller  på  anden  vis  ændre  produktet;  (iii)  underlicensere,  lease,  udleje,  udlåne,              
distribuere  eller  på  anden  vis  overdrage  produktet  til  tredjeparter;  (iv)  dekompilere,  udføre              
reverse  engineering,  adskille  eller  på  anden  vis  udlede  eller  bestemme  eller  forsøge  at  udlede                
eller  bestemme  kildekoden  (eller  de  underliggende  ideer,  algoritmer,  strukturer  eller  organisering)             
til  produktet,  undtagen  og  kun  i  det  omfang,  at  en  sådan  aktivitet  er  udtrykkeligt  tilladt  i  henhold                   
gældende  lovgivning  uanset  denne  begrænsning;  (v)  bruge  eller  kopiere  produktet,  medmindre             
dette  er  tilladt  i  henhold  til  dette  punkt  6;  (vi)  få  uautoriseret  adgang  til  andre  brugeres  konti  eller                    
Q1.6's  it-udstyr  eller  struktur  med  henblik  på  at  levere  produktet  eller  bruge  produktet  til  at  udføre                  
eller  fremme  ulovlige  aktiviteter;  (vii)  bruge  produktet  til  at  generere  uønskede  mailreklamer  eller               
spam;  (viii)  efterligne  enhver  person  eller  enhed  eller  på  anden  vis  efterlade  et  misvisende  billede                 
af  din  tilknytning  til  en  person  eller  enhed;  (ix)  bruge  enhver  automatisk,  elektronisk  eller  manuel                 
proces  med  stor  rækkevidde  eller  kapacitet  til  at  opnå  adgang  til,  søge  eller  hente  information  fra                  
produktet  (herunder  uden  begrænsning  robotter,  edderkopper  eller  scripts);  (x)  ændre,  fjerne             
eller  skjule  meddelelser  om  ophavsret,  digitale  vandmærker,  forklaringer  eller  andre  meddelelser,             
som  er  inkluderet  i  produktet  og  beskyttet  af  ejendomsret;  (xi)  forsætligt  distribuere  orme,               
trojanske  heste,  korrumperede  filer  eller  andre  genstande  af  destruktiv  eller  vildledende  natur,              
herunder  bruge  produktet  til  ulovlige,  invasive,  krænkende,  ærekrænkende  eller  svigagtige            
formål;  (xii)  fjerne  eller  på  anden  vis  omgå  tekniske  eller  andre  beskyttelsesforanstaltninger  i               
produktet.  Medmindre  andet  er  udtrykkeligt  anført  i  denne  aftale,  giver  denne  aftale  ikke  dig                
nogen  udtrykkelig  eller  underforstået  licens  til  hele  eller  dele  af  produktet,  herunder,  men  ikke                
begrænset  til,  ret  til  at  komme  i  besiddelse  af  kildekoder,  data  og  andet  teknisk  materiale  i                  
relation   til   appen.   

3. Licens  af  bruger  Ved  at  overføre,  oprette  og  besvare  spørgeskemaet  eller  på  anden  vis  give                
adgang  til  information,  data  eller  billeder  på  eller  via  appen  ("brugerindhold"),  og  uden  at  dette                 
berører  bestemmelserne  i  vores  privatlivspolitik,  giver  du  Q1.6  en  ikke-eksklusiv,  royalty-fri,             
global,  underlicensbar,  overdragelig  licens  til  at  bruge,  opbevare,  ændre,  videregive  og  vise              
brugerindhold,  i  det  omfang  det  er  nødvendigt  for  at  levere  og  vedligeholde  appen  og/eller                
platformen.  Q1.6  forbeholder  sig  ret  til  –  men  er  ikke  forpligtet  til  –  at  gennemgå  og  fjerne                   
brugerindhold,  der  anses  for  at  være  i  strid  med  bestemmelserne  i  aftalen  eller  på  anden  vis  er                  
upassende,  enhver  tredjepartsrettighed  (herunder,  men  ikke  begrænset  til  enhver  intellektuel            
ejendomsret)   eller   enhver   anden   gældende   lovgivning   eller   bestemmelse.   
    

7.   Ejendomsret   
I  aftaleforholdet  med  brugeren  og  Q1.6  tilhører  produktet  og  enhver  global  intellektuel              
ejendomsret   i   relation   til   produktet   alene   Q1.6   og/eller   dennes   licensgivere.   
    
Enhver  ret  til  produktet,  der  ikke  udtrykkeligt  er  givet  til  brugeren  i  henhold  til  denne  aftale,  er                   
forbeholdt  Q1.6  og  dennes  licensgivere.  Medmindre  andet  er  udtrykkeligt  anført  i  denne  aftale,               
giver  denne  aftale  ikke  brugeren  nogen  udtrykkelig  eller  underforstået  licens  til  hele  eller  dele  af                 
produktet,  herunder,  men  ikke  begrænset  til,  ret  til  at  komme  i  besiddelse  af  kildekoder,  data  eller                  
andet   teknisk   materiale   i   relation   til   appen.   
    

8.   Suspendering   
1. Suspendering  i  forbindelse  med  overtrædelse  Hvis  Q1.6  bliver  opmærksom  på  eller  med             

rimelig  grund  (efter  eget  skøn)  får  mistanke  om  din  manglende  overholdelse  af  denne  aftale  eller                 
andre  instrukser,  retningslinjer  og  politikker  (herunder,  men  ikke  begrænset  til  privatlivspolitikken)             
udstedt  af  Q1.6,  er  Q1.6  berettiget  til  at  suspendere  eller  begrænse  din  adgang  til  appen,                 
platformen  og/eller  hjemmesiden.  Varigheden  af  Q1.6's  eventuelle  suspendering  afhænger  af,            
hvornår  du  har  afhjulpet  den  misligholdelse,  som  har  forårsaget  en  sådan  suspendering  eller               
begrænsning.   

2. Suspendering  på  grund  af  manglende  betaling  Såfremt  klienten  eller  en  eventuel  tredjepart             
ikke  rettidigt  har  betalt  gebyrerne  for  brugerens  brug  af  appen,  er  Q1.6  berettiget  til  automatisk  at                  
suspendere  din  brug  af  appen  og/eller  platformen.  Varigheden  af  en  sådan  suspendering              
afhænger   af,   hvornår   klienten   har   afhjulpet   de   relevante   misligholdelser.   
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9.     Support   
Kontakt   Q1.6   på   info@q16.ai,   hvis   du   har   brug   for   teknisk   support.   
    
Vi   gør   alt,   hvad   vi   kan   for   at   besvare   din   forespørgsel   hurtigst   muligt.   
  

10.   Beskyttelse   af   personoplysninger   
Q1.6  lægger  vægt  på  at  beskytte  dine  personoplysninger,  herunder  at  overholde  gældende              
lovgivning  om  beskyttelse  af  personoplysninger  i  forbindelse  med  behandlingen  deraf  og  egen             
privatlivspolitik.   
    
Vores   privatlivspolitik  udgør  en  del  af  denne  aftale,  idet  der  refereres  til  den.  Du  giver  dit                 
samtykke  til,  at  vi  indsamler,  anvender  og  behandler  dine  personoplysninger  i  overensstemmelse              
med   vores   privatlivspolitik.   
  

 11.   Betaling   
Som   bruger   af   appen   skal   du   ikke   betale   Q1.6   for   brug.   
    

12.   Erstatningsansvar   
1. I  det  videst  mulige  omfang,  det  er  tilladt  i  henhold  til  gældende  lov,  er  Q1.6's  erstatningsansvar                  

som  følge  af  eller  i  forbindelse  med  produktet,  som  er  omfattet  af  denne  aftale  –  hvad  enten                   
forholdet  opstår  i  eller  uden  for  kontrakt,  i  henhold  til  garanti  eller  på  anden  vis  –  begrænset  til                    
EUR  1.000  på  datoen,  hvor  det  gældende  erstatningskrav  rejses.  Intet  i  denne  aftale  begrænser                
eller  udelukker  Q1.6's  ansvar  for  (i)  grov  uagtsomhed;  (ii)  forsætlighed,  (iii)  svindel  eller  forsætligt                
forvoldt   skade.   

2. I  det  omfang,  det  er  tilladt  i  henhold  til  gældende  lov,  er  Q1.6  under  ingen  omstændigheder                  
erstatningsansvarlig  over  for  brugeren,  klienten  eller  tredjeparter  for  særlige,  indirekte,            
afskrækkende,  pønalt  begrundede,  afledte  tab  eller  følgeskader,  herunder,  men  ikke  begrænset             
til  skader  eller  omkostninger  som  følge  af  tabt  fortjeneste,  data,  indtægter,  goodwill,  produktion               
eller  brug,  indkøb  af  erstatningstjenester  eller  skade  på  ejendom  som  følge  af  eller  i  forbindelse                 
med  produktet,  som  er  omfattet  af  denne  aftale,  herunder,  men  ikke  begrænset  til,               
fejlberegninger  eller  brug,  misbrug  eller  manglende  mulighed  for  at  bruge  produktet,  uanset              
årsagen  til  forholdet  eller  teorien  om  erstatningsansvar,  hvad  enten  forholdet  er  opstået  i  eller                
uden  for  kontrakt  eller  på  anden  vis,  og  uagtet  at  Q1.6  er  blevet  underrettet  om  sandsynligheden                  
for  sådanne  tab  eller  skader.  Den  ansvarsbegrænsning,  der  er  nævnt  i  dette  punkt,  gælder  ikke                 
Q1.6's   forpligtelser   i   henhold   til   punkt   14   om   skadesløsholdelse.   

3. Du  accepterer,  at  Q1.6  kun  kan  holdes  ansvarlig  for  de  vilkår,  der  er  omfattet  af  og  beskrevet  i                    
dette  punkt,  og  kun  i  det  omfang,  at  de  skader  og  tab,  du  har  pådraget  dig,  kan  henføres  direkte                     
til  Q1.6.  For  at  undgå  enhver  tvivl  er  Q1.6  ikke  erstatningsansvarlig  for  krav  som  følge  af  (i)  din                    
uautoriserede  brug  af  produktet,  (ii)  din  eller  eventuelle  tredjeparters  ændringer  af  hele  eller  dele                
af  produktet,  (iii)  din  undladelse  af  at  bruge  den  nyeste,  tilgængelige  udgave  af  appen  eller  din                  
undladelse  af  at  integrere  eller  installere  opdateringer  til  appen,  som  Q1.6  lancerer,  og  som  retter                 
fejl  og  mangler,  eller  (iv)  din  brug  af  produktet  sammen  med  andre  produkter  eller  tjenester                 
endQ1.6's.  De  udelukkelser  og  begrænsninger,  der  er  nævnt  i  dette  punkt,  for  så  vidt  angår                 
erstatningsansvar,  skal  tolkes  til  fordel  for  Q1.6's  associerede  selskaber  og  underleverandører  i              
henhold   til   denne   aftale,   i   samme   omfang   som   bestemmelserne   tolkes   til   fordel   for   Q1.6.  
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  13.     Garantier   og   ansvarsfraskrivelser   
1. Q1.6  MEDMINDRE  ANDET  ER  UDTRYKKELIGT  ANFØRT  I  DETTE  PUNKT  13,  OG  I  DET              

OMFANG,  DET  ER  TILLADT  I  HENHOLD  TIL  GÆLDENDE  LOV,  LEVERES  PRODUKTET  OG              
RESULTATERNE  "SOM  ER  OG  FOREFINDES",  OG  Q1.6  GIVER  INGEN  (OG  FRALÆGGER             
SIG  HERMED  ALLE)  ANDRE  GARANTIER,  AFTALER  OG  ERKLÆRINGER,  ELLER           
BETINGELSER,  SKRIFTLIGE  ELLER  MUNDTLIGE,  UDTRYKKELIGE  ELLER        
UNDERFORSTÅEDE,  HERUNDER  UDEN  BEGRÆNSNING  UNDERFORSTÅEDE       
GARANTIER  OM  TILFREDSSTILLENDE  KVALITET,  HANDELSSÆDVANE  ELLER  KUTYME,         
OMSÆTTELIGHED,  EGNETHED,  TILGÆNGELIGHED,  ADKOMST,  IKKE-KRÆNKELSE       
ELLER  EGNETHED  TIL  ET  BESTEMT  FORMÅL,  MED  HENSYN  TIL  BRUG,  MISBRUG  ELLER              
MANGLENDE  MULIGHED  FOR  AT  BRUGE  PRODUKTET,  HERUNDER  RESULTATERNE          
(HELT  ELLER  DELVIST)  ELLER  ANDRE  PRODUKTER  ELLER  TJENESTER,  SOM  Q1.6            
LEVERER  TIL  BRUGEREN.  Q1.6  GIVER  INGEN  GARANTIER  FOR,  AT  (I)  FEJL  KAN  RETTES,               
OG/ELLER  AT  DER  IKKE  VIL  FOREKOMME  DRIFTSFORSTYRRELSEN  I  FORBINDELSE           
MED  ADGANG  TIL  OG/ELLER  DRIFT  AF  PRODUKTET,  AT  DRIFTEN  ER  SIKKER  ELLER              
FEJLFRI,  OG  AT  (II)  DEN  INFORMATION,  HERUNDER,  MEN  IKKE  BEGRÆNSET  TIL  DE              
RESULTATER,  DER  ER  TILGÆNGELIGE  I  ELLER  OVERFØRES  AF  APPEN  OG/ELLER            
PLATFORMEN,  ER  KORREKT,  FYLDESTGØRENDE  ELLER  NØJAGTIG.  DU  ANERKENDER         
OG  ACCEPTERER  SPECIFIKT,  AT  Q1.6  IKKE  KAN  HOLDES  ANSVARLIG  FOR            
SUNDHEDSMÆSSIGE  ELLER  RELATEREDE  BESLUTNINGER  TRUFFET  AF  DIG  ELLER          
VORES  KLIENT  ELLER  TREDJEPARTER,  SOM  KLIENTEN  HAR  INDGÅET  AFTALE  MED,            
BASERET  PÅ  DE  OVERFØRTE  ELLER  VISTE  DATA  AF  ELLER  I  APPEN  OG/ELLER  PÅ               
PLATFORMEN,  HVAD  ENTEN  SÅDANNE  DATA  ER  NØJAGTIGE  ELLER  UNØJAGTIGE.   DU           
ANERKENDER  OG  ACCEPTERER,  AT  VORES  KLIENT  ELLER  TREDJEPARTER,  SOM           
KLIENTEN  HAR  INDGÅET  AFTALE  MED  –  OG  IKKE  Q1.6  –  ALENE  ER  ANSVARLIGE  FOR                
FORTOLKNINGEN  AF  RESULTATERENE  ELLER  ANDRE  SUNDHEDSRELATEREDE        
OPLYSNINGER  OM  DIG.  DU  ANERKENDER  OG  ACCEPTERER  UDTRYKKELIGT,  AT  DIN            
BRUG  AF  PRODUKTET  OG/ELLER  RESULTATERNE  ER  FOR  EGEN  RISIKO.  DU           
ANERKENDER  OG  ACCEPTERER,  AT  DER  ER  RISICI  FORBUNDET  MED  OVERFØRSLEN            
AF  DATA  VIA  OG  OPBEVARING  AF  DATA  PÅ  INTERNETTET,  OG  AT  Q1.6  IKKE  ER                
ANSVARLIG  FOR  TAB  AF  DINE  DATA,  HERUNDER,  MEN  IKKE  BEGRÆNSET  TIL             
RESULTATERNE  SAMT  ETHVERT  BRUGERINDHOLD  I  FORBINDELSE  MED  EN  SÅDAN           
OVERFØRSEL  ELLER  OPBEVARING.  BEMÆRK,  AT  Q1.6  IKKE  AUTOMATISK  GENNEMGÅR,           
OVERVÅGER,  EVALUERER  ELLER  ANALYSERER  DATA  GENERERET  AF  APPEN          
OG/ELLER  PLATFORMEN.  Q1.6  YDER  UNDER  INGEN  OMSTÆNDIGHEDER  MEDICINSK          
RÅDGIVNING  ELLER  NOGEN  ANDEN  FORM  FOR  RÅDGIVNING,  OG  APPEN  OG/ELLER            
PLATFORMEN  HAR  PÅ  INGEN  MÅDE  TIL  FORMÅL  AT  ERSTATTE  KONSULTATION  AF  EN              
KVALIFICERET   LÆGE   ELLER   ANDET   SUNDHEDSPERSONALE.   

2. Brugeren  Du  erklærer  og  garanterer  over  for  Q1.6,  at  (a)  du  personligt  er  bemyndiget  til  at  indgå                  
denne  bindende  aftale,  og  (b)  at  brugerindhold,  du  har  delt  i  forbindelse  med  brug  af  appen,  er                   
nøjagtigt  og  sandfærdigt  og  ikke  (i)  krænker  tredjeparters  intellektuelle  ejendomsrettigheder;  (ii)             
udgør  misbrug  af  forretningshemmeligheder;  (iii)  er  vildledende,  ærekrænkende,  obskønt,           
pornografisk  eller  ulovligt;  (iv)  indeholder  vira,  orme  eller  andre  skadelige            
computerprogrammeringskoder  med  det  formål  at  skade  Q1.6's  system  eller  data;  eller  (v)  på               
anden  vis  krænker  tredjeparters  rettigheder  (herunder,  men  ikke  begrænset  til  enhver  intellektuel              
ejendomsret).  Du  accepterer  og  anerkender,  at  Q1.6  ikke  er  forpligtet  til  at  foretage  backup  af                 
brugerindhold  og/eller  resultater.  Du  accepterer,  at  enhver  brug  af  appen  eller  platformen,  som  er                
i  modstrid  med  brugerens  erklæringer  og  garantier  i  dette  punkt,  udgør  uautoriseret,  ulovlig  brug                
af   appen   og/eller   platformen.   
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14.   Skadesløsholdelse   
1. Q1.6  Q1.6  forsvarer  og  holder  dig  skadesløs  i  henhold  til  beskrivelsen  i  denne  aftale  mod  ethvert                 

berettiget,  veldokumenteret  krav  fremsat  af  tredjeparter,  i  det  omfang  at  sådant  krav  er  baseret                
på  produktets  krænkelse  af  sådanne  tredjeparters  intellektuelle  ejendomsrettigheder,  dog  ikke            
krav  fremsat  som  følge  af  (i)  din  uautoriserede  brug  af  produktet,  (ii)  din  eller  tredjeparters                 
ændring  af  hele  eller  dele  af  produktet,  (iii)  din  undladelse  af  at  bruge  den  nyeste  version  af                   
appen,  som  er  gjort  tilgængelig  for  dig,  eller  din  undladelse  af  at  installere  rettelser  eller                 
opdateringer  til  appen,  som  Q1.6  har  gjort  tilgængelige,  hvis  Q1.6  har  informeret  om,  at  en  sådan                  
rettelse  eller  opdatering  var  påkrævet  for  at  undgå  en  potentiel  krænkelse,  eller  (iv)  din  brug  af                  
appen  og/eller  platformen  sammen  med  andre  produkter  eller  tjenester  end  Q1.6's.  En  sådan               
skadesløsholdelsesforpligtelse  er  betinget  af  følgende:  (i) Q1.6  skal  straks  modtage  skriftlig            
meddelelse  om  et  sådan  krav;  (ii) Q1.6  gives  fuld  kontrol  over  forsvaret  eller  indgåelse  af  forlig                 
om  et  sådant  krav;  (iii)  efter  Q1.6's  anmodning  samarbejder  brugeren  fuldt  ud  med  Q1.6  i                 
forbindelse  med  forsvaret  eller  indgåelsen  af  forliget  om  et  sådant  krav  på  Q1.6's  regning;  og  (iv)                 
brugeren  giver  ingen  indrømmelser,  for  så  vidt  angår  Q1.6's  erstatningsansvar  vedrørende  et              
sådant  krav,  og  brugeren  indgår  ikke  forlig  om  et  sådant  krav  uden  Q1.6's  forudgående  skriftlige                 
samtykke.  Forudsat  at  disse  betingelser  er  opfyldt,  holder  Q1.6  brugeren  skadesløs  for  alle               
skader  og  omkostninger,  brugeren  har  pådraget  sig  som  følge  af  et  sådant  krav  i  henhold  til  en                   
afgørelse  ved  en  kompetent  domstol  i  sidste  instans  eller  som  aftalt  med  Q1.6  i  henhold  til  en                   
forligsaftale.  Såfremt  appen  og/eller  platformen  efter  Q1.6's  rimelige  overbevisning  vurderes  at             
kunne  blive  årsag  til  en  krænkelse  af  tredjeparters  rettigheder  (i  henhold  til  dette  punkt  14.1),  er                  
Q1.6  berettiget  til,  efter  eget  valg  og  for  egen  regning  at:  (i) ændre  den  (påståede)  krænkende                 
del  af  appen  og/eller  platformen,  således  at  krænkelsen  ophører,  men  tilsvarende  funktionalitet              
bevares,  eller  (ii) stille  en  licens  til  rådighed  for  brugeren,  så  denne  fortsat  kan  bruge  appen                
og/eller  platformen  i  overensstemmelse  med  denne  aftale.  Ovenstående  udgør  hele  Q1.6's             
ansvar  og  forpligtelser  og  brugerens  eneste  mulighed  for  afhjælpning  i  forbindelse  med  en               
krænkelse  eller  påstået  krænkelse  af  enhver  intellektuel  ejendomsret  forårsaget  af  produktet  eller              
dele   af   produktet.   

2. Brugeren  Du  accepterer  hermed  at  holde  Q1.6  og  dennes  nuværende  og  fremtidige  associerede              
selskaber,  ledere,  direktører,  medarbejdere,  agenter  og  repræsentanter  skadesløs  for  ethvert            
krav,  erstatningskrav,  tab,  ansvar  eller  skade  af  enhver  art,  herunder  rimelige  advokatsalærer,  i               
eller  uden  for  kontrakt,  som  denne  eller  disse  pådrager  sig  i  forbindelse  med  eller  som  følge  af                   
ethvert  krav  fremsat  af  tredjeparter  vedrørende  (i)  enhver  misligholdelse  eller  overtrædelse  fra              
din  side  af  en  bestemmelse  i  denne  aftale  eller  andre  instrukser  eller  politikker  udstedt  af  Q1.6;                  
(ii)  ethvert  brugerindhold,  der  krænker  tredjeparters  intellektuelle  ejendomsrettigheder,  og  (iii)            
svindel,   forsætlige   handlinger   eller   grov   forsømmelse   fra   din   side.   

3.   

 15.   Løbetid   og   opsigelse   
1. Q1.6  giver  licens  til  appen  og/eller  platformen  i  en  nærmere  aftalt  periode.  Brugeren  vil  blive                 

informeret  om  denne  periode  og  i  den  forbindelse  modtage  en  kode,  som  leveres  til  ham/hende                 
af  vores  klient.  Brugeren  vil  være  berettiget  til  at  modtage  alle  større  og  mindre  opdateringer  og                  
opgraderinger  til  appen  i  aftalens  løbetid.  Aftalen  kan  opsiges  tidligere,  hvis  (i)  aftalen  opsiges  i                 
overensstemmelse  med  punkterne  15.2  og  15.3,  eller  (ii)  brugeren  fjerner  appen  fra  sin               
mobilenhed.   

2. Opsigelse  på  grund  af  misligholdelse  Q1.6  er  berettiget  til  at  opsige  denne  aftale  med               
øjeblikkelig  virkning,  herunder  din  ret  til  at  logge  på  og  bruge  appen  og/eller  platformen,  (i)  hvis                  
Q1.6  mistænker  eller  har  rimelig  mistanke  om,  at  du  misligholder  denne  aftale  (herunder,  men                
ikke  begrænset  til  enhver  misligholdelse  af  intellektuelle  ejendomsrettigheder  tilhørende  Q1.6)            
og/eller  andre  retningslinjer  eller  politikker  (herunder,  men  ikke  begrænset  til  privatlivspolitikken)             
udstedt  af  Q1.6,  eller  (ii) såfremt  din  suspendering  på  grund  af  manglende  betaling  opretholdes               
af   klienten   i   over   60   (tres)   dage.   

3. Konsekvens  af  opsigelse  Ved  opsigelse  af  denne  aftale  i  overensstemmelse  med  aftalens             
bestemmelser,  uanset  årsagen  dertil,  vil  der  ske  følgende  ved  aftalens  ophør:  (i)  du  vil  ikke                 
længere  have  tilladelse  til  at  logge  på  eller  bruge  appen  og/eller  platformen  eller  på  anden  vis                  
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bruge  nogen  funktioner  eller  resultater  genereret  af  eller  via  appen;  (ii)  Q1.6  er  berettiget  til  at                  
slette  data  forbundet  med  din  konto,  herunder,  men  ikke  begrænset  til  brugerindhold  eller               
resultaterne,  på  appen  og/eller  platformen,  og  (iii)  alle  Q1.6's  eller  brugerens  rettigheder  og               
forpligtelser  ophører,  undtagen  de  rettigheder  og  forpligtelser,  der  specifikt  er  nævnt  under  punkt               
16.7.   

  
 16.   Diverse   
Force   Majeure. Q1.6   er   ikke   ansvarlig   for   manglende   eller   forsinket   opfyldelse   af   sine   
forpligtelser   i   forhold   til   appen,   hvis   en   sådan   forsinkelse   eller   manglende   opfyldelse   
skyldes   forhold   uden   for   vores   kontrol,   herunder,   men   ikke   begrænset   til   naturkatastrofer,   
krig,   strejker   eller   arbejdskonflikter,   embargoer,   regeringsordrer,   nedbrud   i   
telekommunikation,   netværk,   computere,   servere   eller   internettet,   tredjeparters   
uautoriserede   adgang   til   Q1.6's   it-systemer   eller   andre   forhold   uden   for   Q1.6's   kontrol   
("force   majeure-begivenhed").   Vi   underretter   dig   om   arten   af   en   sådan   force   
majeure-begivenhed,   herunder   i   hvilket   omfang   det   påvirker   vores   mulighed   for   at   opfylde   
vores   forpligtelser   i   henhold   til   denne   aftale,   og   hvordan   vi   påtænker   at   afbøde   effekten   af   
force   majeure-begivenheden.   

1. Hele  aftalen  Denne  Aftale  (herunder  privatlivspolitikken)  udgør  hele  forståelsen  og  aftalen            
mellem  dig  og  Q1.6  vedrørende  aftalens  genstand  og  erstatter  alle  tidligere  mundtlige  og               
skriftlige  aftaler,  erklæringer  og  skriftlige  dokumenter  mellem  parterne  vedrørende  aftalens            
genstand.  Ingen  erklæringer,  udtalelser,  garantier,  bestemmelser  eller  aftaler,  som  ikke  er             
udtrykkeligt  anført  i  denne  aftale,  vil  kunne  påvirke  eller  anvendes  til  at  fortolke,  ændre  eller                 
begrænse   denne   aftales   udtrykkelige   vilkår   og   bestemmelser.   

2. Vilkårenes  uafhængighed  Hvis  en  bestemmelse  i  denne  aftale  anses  for  at  være  ugyldig  eller               
uden  retskraft,  uanset  årsagen  dertil,  vil  de  øvrige  bestemmelser  i  denne  aftale  fortsat  kunne                
håndhæves,  og  den  ugyldige  bestemmelse  eller  en  bestemmelse,  som  ikke  kan  håndhæves,  vil               
anses  for  at  være  ændret,  således  at  den  er  gyldig  og  kan  håndhæves,  i  det  omfang  det  er  tilladt                     
i   henhold   til   lov.   

3. Afkald  Enhver  undladelse  af  at  håndhæve  en  bestemmelse  i  aftalen  udgør  ikke  et  afkald  på  en                 
sådan   bestemmelse   eller   andre   bestemmelser.   

4. Overdragelse  Du  er  ikke  berettiget  til  at  tildele  eller  overdrage  denne  aftale,  herunder  rettigheder               
og  forpligtelser,  til  tredjeparter.  Q1.6  er  frit  stillet  til  at  (i)  overdrage  eller  tildele  (helt  eller  delvist)                   
sine  forpligtelser  eller  rettigheder  i  henhold  til  denne  aftale  til  et  associeret  selskab  og  (ii)                 
overlade  opfyldelsen  eller  support  i  forbindelse  med  opfyldelsen  af  denne  aftale  til  associerede               
selskaber,  individuelle  leverandører  og  tredjepartstjenesteleverandører  uden  forudgående         
meddelelse   til   brugeren.   

5. Meddelelser  Alle  meddelelser  fra  Q1.6  adresseret  til  dig  anses  for  at  være  leveret  og  gældende,                
når   Q1.6   har   offentliggjort   sådanne   meddelelser   i   appen.   

6. Videreførelse  Punkterne  7,  12,  13,  15,   16.8  vil  fortsat  være  gældende  efter  opsigelsen  af  aftalen                
og   aftalens   udløb.   

7. Lovvalg  og  værneting  Denne  aftale  er  alene  underlagt  og  skal  fortolkes  i  overensstemmelse              
med  belgisk  lov  uden  hensyn  til  lovvalgsregler.  Domstolene  i  Antwerpen  har  enekompetence  i               
tilfælde   af   tvister,   der   opstår   i   forbindelse   med   denne   aftale.   

  
Seneste   revision:   Marts   2020   

  


