
A Radiometer adattovábbitás és távoli hozzáférés 

Általános Felhasználási Feltételek 

 

1. Definíciók 

 

A Radiometer a dániai székhelyű Radiometer Medical 

ApS -t és annak leányvállalatait jelenti. 

 

 Ügyfél minden olyan Radiometer ügyfelet jelent, aki 

igénybe veszi a Radiometer bármely digitális 

szolgáltatását. 

 

 Adat az analizátorral és a szoftver teljesítményével 

kapcsolatos adatokat jelent, mint például az eszköz 

üzemállapota, a minőségellenőrzés és a kalibrálás értékei 

és egyéb diagnosztikai eredmények. Az EU általános 

adatvédelmi szabályzatában (GDPR) és az 

egészségbiztosítási hordozhatóságról és elszámolási 

kötelezettségéről szóló törvényben (HIPAA) 

meghatározott személyes egészségügyi információk és 

személyes adatok továbbítására a Radiometer rendszerei 

felé nem kerül sor. 

 

Adatátvitel az ügyfélnél üzemelő analizátoroktól adatok 

továbbítását jelenti a Radiometer rendszerébe. 

 

Digitális szolgáltatás a LIVE Connect, AQURE és 

Quality Manager szolgáltatásokat jelenti 

 

A Radiometert és az Ügyfelet a továbbiakban külön 

„Fél”-nek, vagy együttesen „Felek”-nek nevezzük. 

 

2. Tárgy 

 

Jelen Általános Felhasználási Feltételek a Radiometer 

Digitális szolgáltatások használata során történő 

Adatátvitelre vonatkoznak. Hacsak a Felek között kötött 

írásbeli megállapodás nem módosítja, az Ügyfél vállalja, 

hogy lehetővé teszi az Adatátvitelt a Radiometer és az 

Ügyfél rendszerei között annak érdekében, hogy a 

Radiometer kiépítse, szállítsa és továbbfejlessze meglévő, 

valamint új termékekeit és szolgáltatásait. 

 

3. Jogok és kötelezettségek 

 

Az Ügyfél vállalja, hogy az Adatátvitel elősegítése 

érdekében megadja a Radiometer számára a szükséges 

hozzáférést az Ügyfél hálózatához és adatfolyamaihoz a 

vonatkozó műszaki specifikációk szerint. 

 

Az Ügyfél engedélyezi, hogy a Radiometer az Adatátvitel 

során rendszeresen fogadott adatokat összegyűjtse, 

birtokolja és felhasználja jelenlegi termékeinek, 

szolgáltatásainak és megoldásainak javítása, valamint 

további termékek, szolgáltatások és megoldások 

fejlesztése érdekében. 

 

A Radiometer elfogadja, hogy erőforrásait ésszerű 

keretek között felhasználva kiépíti, karbantartja és 

támogatja a Radiometer és az Ügyfél közötti az 

Adatátvitelhez szükséges hálózati vagy modemes 

kapcsolatot. 

 

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen 

Általános Felhasználási Feltételek az Adatátvitel 

kiépítésén, karbantartásán és támogatásán túl nem 

tartalmaz kötelezettséget további munkák elvégzésére. 

 

4. Tulajdonjog és titoktartás 

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólag a Radiometer 

a tulajdonosa minden a Radiometer által nyújtott 

szolgáltatásnak, megoldásnak és terméknek beleértve, de 

nem kizárólagosan, a hálózati hozzáférési megoldásokat, 

valamint az Adatok feldolgozásából származó összes 

kiegészítést, módosítást, fejlesztést, továbbá az új 

termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat. 

 

Mivel a Radiometer által nyújtott termékeket, 

szolgáltatásokat és megoldásokat, beleértve, de nem 

kizárólagosan, a hálózati hozzáférési megoldásokat, 

kizárólag a Radiometer fejleszti és tulajdonolja, az Ügyfél 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem módosítja, 

károsítja vagy fejti vissza ezen szolgáltatások, 

megoldások vagy termékek bármelyikét beleértve, de 

nem kizárólagosan a hálózati hozzáférési megoldásokat. 

 

Mindegyik fél kifejezett kötelessége, hogy az egyik fél 

által a másik félnek átadott, a) az információkat átadó fél 

üzleti tevékenységével és b) a megoldásokkal kapcsolatos 

összes információt bizalmasan kezelje és ésszerű keretek 

között minden intézkedést megtegyen az információ 

védelmének érdekében.  

 

5. A felelősség korlátozása 

 

AZ ADATÁTVITELLEL KAPCSOLATBAN 

EGYIK FÉL SEM TARTOZIK FELELŐSSÉGEL A 

MÁSIK FÉLNEK BÁRMILYEN INDIREKT, 

SZÜKSÉGSZERŰEN BEKÖVETKEZŐ VAGY 

VÉLETLEN ADATVESZTÉSSEL VAGY 

ADATSÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATBAN, 

FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ EZEN 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI FELTÉTEKHEZ 

KAPCSOLÓDIK-E VAGY SEM. 

 

Az Adatátvitellel kapcsolatos felelősség 

megállapítására vonatkozóan, a Radiometer teljes 

felelőssége összességében nem haladhatja meg az 

Ügyfél által a Radiometer számára a Radiometer által 

nyújtott digitális szolgáltatásokért a követelés 

keletkezését megelőző 12 hónap alatt fizetett díjat. 

 

6. További feltételek 

 

Technikai információk: A vonatkozó szolgáltatások 

legfrissebb műszaki terméklapja megtalálható a 

MyRadiometer.com oldalon. 

 

Felek közötti viták: Az Adatátvitelből eredő vagy azzal 

kapcsolatos vitákra a magyar jog az irányadó. Peres út 

esetén a Felek az Ügyfél székhelye szerinti területileg 

illetékes bírósághoz fordulhatnak. 

 

Módosítások: Ezen Általános Felhasználási Feltételek 

módosításának jogát a Radiometer fenntartja. Az 

Általános Felhasználási Feltételek aktuális verzióját 

bármikor megtekintheti weboldalunkon vagy igényelheti, 

ha kapcsolatba lép a helyi Radiometer képviselőjével. 

 

Kötelezettségek érvényessége: A 3., 4. és 5. pontok 

rendelkezései az Adatátvitel bármilyen okból történő 

megszűnését követően is érvényben maradnak. 


