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Me, OMRON Healthcare Co., Ltd. (”OMRON” tai ”Me”), tarjoamme käyttäjillemme (”Sinä”) käyttöoikeuden: 

• ”OMRON connect US/CAN/EMEA” -mobiilisovellukseen ja sen päivityksiin tai lisäosiin (”Sovellus”); 

ja/tai 

• OMRON connect US/CAN/EMEA -pilvipalveluun (”Palvelu”). Ei sovelleta, jos hylkäät kohdan 

”Pilvipalvelun käyttö” myöhemmässä vaiheessa. 

näiden käyttöehtojen sallimissa rajoissa. 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Sovelluksella voidaan siirtää mittaustietoja tuetuista OMRON-laitteista älypuhelimeesi tai muuhun kannettavaan 

laitteeseesi (”Laite”). 

Sovellus tarjotaan ”SELLAISENAAN”, eikä sitä ole tarkoitettu antamaan tai korvaamaan neuvoja, mukaan lukien 

(niihin kuitenkaan rajoittumatta) lääketieteelliset neuvot tai luotettava diagnostiikka. 

OMRON ei ole terveydenhuollon tarjoaja, eikä se tarjoa lääketieteellistä neuvonantoa. Sovellusta ei ole tarkoitettu 

korvaamaan koulutetun terveydenhuollon tarjoajan antamaa hoitoa tai neuvoja. 

Käänny aina lääkärisi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen terveydentilaasi liittyvissä kysymyksissä. 

TARVITTAVA LAITTEISTO 

Sovellus on suunniteltu älypuhelinta tai muita kannettavia laitteita varten.  

OMRON ei ole vastuussa virheistä, epäluotettavasta toiminnasta tai muista ongelmista, jotka johtuvat Sovelluksen 

tai Palvelun käytöstä suojauksettomalla Laitteella, Laitteella, jonka rajoitukset on poistettu, tai muulla Laitteella, 

joka ei ole valmistajan alkuperäisten spesifikaatioiden mukainen, mukaan lukien käyttöjärjestelmän muunneltujen 

versioiden käyttö (yleisesti ”Muunnellut laitteet”). Sovelluksen tai Palvelun käyttö Muunnellulla laitteella tai 

sellaisen välityksellä on yksinomaan sinun vastuullasi. 

  



TIETOSUOJASI 

Käytämme Sovelluksen ja Palvelun käytön perusteella keräämiämme henkilötietojasi ainoastaan OMRON connect 

US/CAN/EMEA -tietosuojalausunnossa todetun mukaisesti.  

LISÄKSI SOVELLETAAN SOVELLUKSEN LATAAMISEEN KÄYTETYN DIGITAALISEN 

JAKELUALUSTAN EHTOJA 

Sovelluksen käyttösi on myös Sovelluksen lataamiseen käytetyn digitaalisen jakelualustan (esim. Apple App-, 

Samsung App- ja Google Play -kaupat) käyttöehtojen alaista. 

SOVELLUSTUKI JA ONGELMIEN RAPORTOINTI 

Tuki. Lisätietoa Sovelluksen tai Palvelun käytöstä sekä vianmääritysratkaisuja löytyy tukisivuiltamme. h Sites-
OMR-EU-Site (omron-healthcare.com)   

Yhteydenotto (mukaan lukien valitukset). Jos Sinulla on parannusehdotuksia Sovellusta koskien, kohtaat 

Sovelluksen käytössä ongelmia tai haluat ottaa meihin yhteyttä muusta syystä, voit ottaa meihin yhteyttä 

Sovelluksen ”Ota yhteyttä” -toiminnolla tai lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen technical.support@eu.omron.com 

Yhteydenpito. Olemme Sinuun tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse käyttäen antamiasi yhteystietoja. 

Palaute. Kaikki kohdassa ”Yhteydenotto” ilmoitettujen yhteystietojen avulla tai sovelluksen sisäisellä viestinnällä 

lähettämäsi tiedot, kommentit tai materiaalit, mukaan lukien palautetiedot, kuten kysymykset, kommentit, 

ehdotukset tai vastaavat tiedot (”Palaute”), käsitellään Tietosuojalausunnon mukaisesti. Meillä on oikeus käyttää 

kaikkia tällaisen Palautteen sisältämiä ideoita, käsitteitä, asiantuntemusta tai tekniikoita, mukaan lukien tällaisen 

Palautteen hyödyntäminen tuotteiden kehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa. 

SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUS 

Suostumalla noudattamaan näitä ehtoja saat oikeuden: 

• ladata Sovelluksen kopion Laitteellesi ja tarkastella, käyttää ja avata Sovelluksen ja Palvelun kyseisellä 

Laitteella vain henkilökohtaiseen käyttöösi 

• vastaanottaa ja käyttää kaikkia Sovelluksen ilmaisia päivityksiä, jotka sisältävät ”korjaustiedostoja” ja 

virheiden korjauksia, joita saatamme toimittaa Sinulle. 

SINUN ON OLTAVA 18 HYVÄKSYÄKSESI NÄMÄ EHDOT JA KÄYTTÄÄKSESI SOVELLUSTA 

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias hyväksyäksesi nämä ehdot ja käyttääksesi Sovellusta. Muutoin Sinun on 

saatava vanhempiesi suostumus. 

ET VOI SIIRTÄÄ SOVELLUSTA TOISELLE HENKILÖLLE 

Luovutamme Sinulle henkilökohtaisen käyttöoikeuden Sovellukseen ja Palveluun edellä kohdassa ”Sovelluksen 

käyttöoikeus” kuvatun mukaisesti. Et voi siirtää Sovellusta tai Palvelua toiselle henkilölle rahasta, muusta syystä 

tai maksutta. Jos myyt Laitteen, johon Sovellus on asennettu, Sinun on poistettava Sovellus kyseisestä Laitteesta. 

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET 

Meidän voi olla tarpeen tehdä muutoksia näihin ehtoihin lainsäädännön muutosten tai hyvien käytäntöjen tai 

lisäominaisuuksien niin edellyttäessä. 

Ilmoitamme Sinulle muutoksista näihin ehtoihin Sovelluksen käynnistyksen yhteydessä. 

https://www.omron-healthcare.co.uk/customer-support
https://www.omron-healthcare.co.uk/customer-support
https://www.omron-healthcare.co.uk/customer-support
mailto:technical.support@eu.omron.com


Mikäli et hyväksy ilmoitettuja muutoksia, et voi jatkaa Sovelluksen ja Palvelun käyttöä. 

SOVELLUKSEN PÄIVITYKSET 

Saatamme ajoittain pyytää Sinua päivittämään Sovelluksen suorituskyvyn, toiminnallisuuden tai 

turvallisuusominaisuuksien parantamiseksi tai käyttöjärjestelmän muutosten niin edellyttäessä. 

Mikäli et asenna tällaisia päivityksiä, et voi välttämättä jatkaa Sovelluksen ja Palvelun käyttöä. 

SOVELLUKSEEN JA PALVELUUN PÄÄSY JA SEN KÄYTTÖ 

Sovellukseen ja Palveluun pääsy ja niiden käyttö on sallittu väliaikaisesti. Pidätämme oikeuden lopettaa 

Sovelluksen ja Palvelun tai tehdä niihin muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Saatamme ajoittain rajoittaa pääsyn 

tiettyihin Sovelluksen ja Palvelun osiin, koko Sovellukseen ja Palveluun tai tietyille käyttäjille. Emme ole 

vastuussa, mikäli Sovellus tai Palvelu ei jostain syystä ole käytettävissä tiettynä aikana tai tietyllä aikavälillä. 

JOS JOKU MUU HENKILÖ OMISTAA KÄYTTÄMÄSI ÄLYPUHELIMEN TAI LAITTEEN 

Sovelluksen lataaminen Laitteelle, jota et omista, edellyttää Laitteen omistajan lupaa. Olet vastuussa näiden 

ehtojen noudattamisesta huolimatta siitä, omistatko kyseisen Laitteen vai et. 

EMME OLE VASTUUSSA LINKITTÄMISTÄMME KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUISTA 

Sovellus tai Palvelu saattaa sisältää linkkejä muihin itsenäisiin palveluihin, jotka eivät ole toimittamiamme. 

Tällaiset itsenäiset palvelut eivät ole hallinnassamme, emmekä ole vastuussa tällaisesta sisällöstä tai 

tietosuojakäytännöistä (soveltuvin osin) tai niiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä. 

Tällaisten itsenäisten palvelujen käyttö, mukaan lukien tarjottujen tuotteiden tai palveluiden osto, on täysin oman 

harkintasi varaista. 

KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITUKSET 

Hyväksyt seuraavat: 

• et vuokraa, alilisensoi, lainaa, tarjoa tai muutoin toimita Sovellusta tai Palvelua missään muodossa, 

kokonaan tai osittain, kellekään henkilölle ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme 

• et kopioi Sovellusta tai Palvelua, pois lukien Sovelluksen normaali käyttö tai varmuuskopioinnin tai 

toimintakyvyn varmistamisen niin edellyttäessä 

• et käännä, yhdistä, sovella, muuta, muokkaa tai muunna Sovellusta tai Palvelua, osittain tai kokonaan, tai 

salli Sovelluksen tai Palvelun yhdistämistä tai integraatiota muihin ohjelmiin, ellei Sovelluksen ja 

Palvelun käyttö näiden ehtojen mukaisilla Laitteilla niin edellytä 

• et pura osiin, suunnittele käänteisen suunnittelun avulla tai luo johdannaisia teoksia Sovelluksesta tai 

Palvelusta, osittain tai kokonaan, tai yritä tällaisia toimenpiteitä 

• noudatat kaikkia sovellettavia teknologian hallintaa tai vientiä koskevia lakeja ja säädöksiä, joita 

sovelletaan Sovelluksessa tai Palvelussa käytettyyn teknologiaan tai teknologiaan, jota Sovellus tai 

Palvelu tukee. 

KÄYTTÖRAJOITUKSET 

Hyväksyt seuraavat: 

• et käytä Sovellusta tai Palvelua laittomasti tai laittomiin tarkoituksiin tai näiden käyttöehtojen vastaisella 

tavalla tai toimi petollisesti tai vahingollisesti, esimerkiksi hakkeroimalla, syöttämällä vahingollisen 

koodin, kuten viruksen tai haitallista dataa, Sovellukseen, Palveluun tai mihinkään käyttöjärjestelmään 

• et riko meidän tai kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia käyttäessäsi Sovellusta tai Palvelua, mukaan 

lukien materiaalin lähettäminen (siltä osin, kun nämä ehdot eivät kata tällaista käyttötarkoitusta) 



• et lähetä karkeaa, loukkaavaa tai muutoin sopimatonta materiaalia käyttäessäsi Sovellusta tai Palvelua 

• et käytä Sovellusta tai Palvelua millään tavoin, joka voisi vaurioittaa, deaktivoida, ylikuormittaa, haitata 

tai vaarantaa järjestelmän toiminnan tai turvallisuuden tai häiritä muita käyttäjiä; ja 

• et kerää mitään tietoa tai dataa Palvelusta tai järjestelmistämme tai yritä purkaa Palvelua ylläpitävien 

palvelinten välisen tiedonsiirron salausta. 

IMMATERIAALIOIKEUDET 

Kaikki Sovelluksen ja Palvelun immateriaalioikeudet kaikkialla maailmassa ovat meidän (tai lisenssinantajiemme) 

omaisuutta, ja Sovelluksen ja Palvelun myöntämät oikeudet on myönnetty (ei myyty) Sinulle. Sinulla ei ole mitään 

Sovellukseen tai Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia, pois lukien oikeus käyttää Sovellusta näiden ehtojen 

mukaisesti. 

VAHINGONKORVAUSVASTUUMME 

Olemme velvollisia korvaamaan Sinulle meistä johtuvan ennakoitavissa olevan menetyksen ja vahingon. Mikäli 

laiminlyömme näitä ehtoja, olemme vastuussa kärsimistäsi ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, 

jotka johtuvat ehtojen tai kohtuullisen huolellisuuden ja taidon noudattamisen laiminlyönnistämme. Emme 

kuitenkaan ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät ole ennakoitavissa. Menetyksen tai 

vahingon katsotaan olevan ennakoitavissa oleva, mikäli sen todennäköisyyttä ei voida kyseenalaistaa tai mikäli 

molemmat osapuolet ovat ehtojen hyväksymishetkellä tiedostaneet, että näin voi tapahtua. 

Emme sulje pois tai rajoita vastuutamme Sinua kohtaan millään tavalla, mikäli laki sen kieltää. 

Vastuumme omaisuusvahingoistasi. Mikäli toimittamamme viallinen digitaalinen sisältö vahingoittaa Laitetta tai 

Sinulle kuuluvaa digitaalista sisältöä, korjaamme vahingon tai maksamme siitä vahingonkorvausta. Emme 

kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, jonka olisit voinut välttää noudattamalla neuvojamme asentamalla 

päivityksen, joka on tarjottu Sinulle maksutta, tai vahingosta, joka johtuu siitä, että olet käyttänyt Sovellusta tai 

Palvelua muulla kuin tuetulla Laitteella. 

Emme ole vastuussa liiketoiminnan menetyksistä. Sovellus on tarkoitettu yksityiseen ja kotitalouskäyttöön. Jos 

käytät Sovellusta mihinkään kaupallisiin, liiketoiminnallisiin tai jälleenmyyntitarkoituksiin, emme ole 

korvausvelvollisia mistään voitonmenetyksistä, liiketoiminnan menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai 

liiketoimintamahdollisuuksien menetyksistä. 

Sovellusta ja Palvelua koskevat rajoitukset. Sovellus ja Palvelu tarjotaan vain yleistä tiedonvälitystä varten. Ne 

eivät tarjoa neuvoja, joihin voitaisiin luottaa tiettyä tarkoitusta varten. Sinun on käännyttävä ammattilaisen tai 

asiantuntijan puoleen ennen kuin suoritat tai vältät suorittamasta tiettyjä toimenpiteitä Sovelluksen tai Palvelun 

tarjoaman tiedon perusteella. Pyrimme kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sovelluksen ja Palvelun tarjoamat 

tiedot ovat ajan tasalla. Emme kuitenkaan esitä mitään suoria tai epäsuoria takuita tällaisten tietojen tarkkuuden, 

täydellisyyden tai ajantasaisuuden osalta. 

Varmista, että Sovellus ja Palvelu ovat Sinulle soveltuvia. Sovellusta ja Palvelua ei ole kehitetty henkilökohtaisten 

vaatimustesi mukaan. Tarkista, että Sovelluksen ja Palvelun ominaisuudet ja toiminnot (Sovelluksen lataamiseen 

käytetyn digitaalisen jakelualustan kuvausten mukaisesti) täyttävät vaatimuksesi. 

EHTOJEN RIKKOMISESTA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVA SOVELLUKSEN JA PALVELUN 

KÄYTTÖOIKEUDEN MENETYS 

Saatamme peruuttaa oikeutesi käyttää Sovellusta ja Palvelua milloin tahansa, mikäli olet olennaisesti rikkonut 

näitä ehtoja, ilmoittamalla asiasta Sinulle. Mikäli rikkomus on korjattavissa, voimme kohtuullisissa määrin antaa 

Sinulle mahdollisuuden toimia näin. 

Mikäli kiellämme oikeutesi käyttää Sovellusta ja Palvelua: 

• Sinun on lopetettava kaikki näiden ehtojen sallima toiminta, mukaan lukien Sovelluksen ja Palvelun 

käyttö. 



• Sinun on poistettava Sovellus kaikista hallussasi olevista Laitteista ja välittömästi tuhottava kaikki 

hallussasi olevat Sovelluksen kopiot sekä vahvistettava meille, että olet tehnyt näin. 

OIKEUDENLUOVUTUS 

Saatamme siirtää näiden käyttöehtojen alaiset oikeutemme ja velvoitteemme toiselle organisaatiolle osana 

liiketoiminnan (tai sen osan) siirtoa. Ilmoitamme tällaisesta tilanteesta aina ja varmistamme, ettei siirto vaikuta 

näiden käyttöehtojen mukaisiin oikeuksiisi.  

EROTETTAVUUS 

Jokainen näiden ehtojen kappaleista on itsenäinen. Mikäli pätevä tuomioistuin tai viranomainen katsoo jonkin 

kappaleen olevan lainvastainen, muut kappaleet pysyvät lainvoimaisina. 

VIIVÄSTETTY TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Voimme panna nämä käyttöehdot täytäntöön siinäkin tapauksessa, että viivytämme niiden täytäntöönpanoa. 

Mikäli emme edellytä Sinulta välittömiä toimia näiden käyttöehtojen nojalla, tai mikäli toimimme viiveellä 

sopimusrikkomukseesi liittyen, tämä ei vähennä sopimusvelvoitteitasi eikä heikennä oikeuttamme suorittaa 

toimenpiteitä Sinua vastaan. 

SOVELLETTAVAT LAIT JA LAINKÄYTTÖALUE 

Näitä ehtoja tulkitaan Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät kiistat kuuluvat 

Alankomaiden tuomioistuinten yksinomaiseen lainkäyttöalueeseen. 

YHTEYDENOTTO 

Jos Sinulla on huolenaiheita, kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä koskien tätä asiakirjaa tai Sovellusta, voit 

ottaa meihin yhteyttä EU:n edustajamme välityksellä sähköpostitse osoitteessa technical.support@eu.omron.com , 

Sovelluksen ”Ota yhteyttä” -toiminnolla tai postitse osoitteessa: 

OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department 

Scorpius 33 

2132LR, Hoofddorp 

The Netherlands. 
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