
Prieš sutinkant prašome perskaityti 4 skyrių, kuriame aprašytos Noah Mobile paslaugų 
naudojimo sąlygos. 

Noah 4 Galutinio Vartotojo Licencijos Sutartis 

Parsisiųsdami ir įdiegdami šią programinę įrangą (toliau “vartotojas”) Jūs priimate licencijos 
sutartį ir sutinkate su šioje licencijos sutartyje nurodytomis naudojimo sąlygomis (toliau 
“Sutartis”).  

 

Programinė Noah įranga (programinė įranga) ir visos intelektinės teisės priklauso kompanijai 
HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, DK 2100, Kopenhaga, Danija (HIMSA).   

1. LICENCIJOS SUTEIKIMAS  

Turint šią Licencijos Sutartį (toliau „Licencija“) Jums suteikiama licencija, leidžianti naudoti 
programinę Noah 4TM įrangą (toliau „Programinė įranga“), įskaitant programinius kodus ir su 
įranga susijusią dokumentaciją (toliau „Dokumentacija“)  atsižvelgiant į toliau aprašytas 
sąlygas. HIMSA pasilieka teisę pakeisti ar pridėti bendrąsias ir su programine Noah įranga 
susijusias sąlygas, su kuriomis sutikote įdiegimo ir atnaujinimo metu. 

Ši licencija nesuteikia programinės įrangos nuosavybės teisės, bet tik ribotą naudojimo teisę 
atsižvelgiant į šios licencijos sąlygas. 

Jums suteikiamas 45 dienų laikotarpis per kurį turite įdiegti teisėtą nuolatinės licencijos bylą, 
kadangi Programinė įranga gaunama tik su laikina licencijos byla. Jeigu neįdiegėte teisėtos 
licencijos bylos licencijos laikotarpiu, Jūs pažeisite HIMSA Autorystės teises ir dėl to turėsite 
mokėti kompensaciją už pratęstą gaminio naudojimą.  

Priklausomai nuo įsigytos HIMSA licencijos HIMSA Jums leidžia:  

 Kopijuoti programinę įrangą į atskirą kompiuterį arba keletą kompiuterių vienoje 
vietoje, kurie yra naudojami jusų arba trečios šalies jūsų naudai (pavyzdžiui,  
papildomoms informacinėms technologijoms), kur „vieta“ yra apibrėžiama kaip vienas 
objektas (pvz. parduotuvė/sandėlis, klinika, biuras arba įrenginiai) .     

Jeigu norite naudoti Programinę įrangą kompiuteriuose, esančiuose daugiau nei 
viename objekte, turite įsigyti atskirą Licenciją kiekvienam objektui. 

 Padaryti vieną (1) programinės įrangos kopiją. 

 Perduoti teisę naudoti Programinę įrangą kitam juridiniam asmeniui tokiam laiko 
tarpui, kuriam (a) tas juridinis asmuo sutinka su licencijos sutarties sąlygomis, (b) 
perduoti tam asmeniui visą Programinę įrangą, dokumentaciją, licencijas ir laikmenas, 
kuriuose saugoma originali Programinė įranga ir (c) sunaikinti bei ištrinti visas likusias 
Programinės įrangos kopijas bei dokumentaciją iš visų informacinių technologijų 
įrenginių, įskaitant visas atsarginės kopijas.  



2. APRIBOJIMAI 

Jūs sutinkate saugoti visus pranešimus apie autorystės teises, esančius visose ir/arba kai 
kuriose Programinės įrangos kopijose. Jūs negalite leisti trečioms šalims naudoti Programinę 
įrangą tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, ir be 
apribojimų, patentų, autorystės teises ir prekybinio ženklo teises, arba nuosavybės, 
komercinių paslapčių teisę.  

Jūs negalite, nebent išimtinai leidžiama pagal šalyje, kurioje naudojama Programinė įranga, 
privalomuosius įstatus:  

• Pakeisti inžinierių arba bet kokiu būdu bandyti dekompiliuoti Programinės įrangos kodą. 

• Bandyti pakeisti programinės įrangos mechanizmus. 

• Bandyti peržiūrėti arba pakeisti duomenis Noah duomenų bazėje už Programinės įrangos 
ribų. 

• Paskolinti, kopijuoti arba kitais būdais perduoti Programinę įrangą (išskyrus viršuje 
aprašytais atvejais). 

• Ištrinti arba iškraipyti informaciją apie HIMSA autorystės teises arba Programinėje 
įrangoje esančius prekybinio ženklo pranešimus, dokumentaciją, ekrano duomenis arba 
kitus su Programine įranga susijusius elementus. 

 

3. LICENCIJOS SĄLYGOS 

Ši Licencija įsigalioja („Įsigaliojimo laikas“) po Programinės įrangos parsiuntimo, pradėjus 
naudoti Programinę įrangą, bet kuriuo iš šių atvejų, nuo tos dienos, kurią Jūsų manymu, Jūs 
sutikote turėti šią Licenciją ir galios iki tol, kol bet kuri šalis nutrauks sutartį arba Jūs pažeisite 
sutarties sąlygas. 

HIMSA savo nuožiūra  gali sustabdyti Programinės įrangos veikimą ir/arba nutraukti šios 
Licencijos galiojimą, jeigu pažeidžiamos sutarties sąlygos, įskaitant (i) laiku nesumokėtas 
įmokas už licenciją arba techninę įrangos priežiūrą, (ii) jei trečioji šalis, Jūsų apmokyta ir Jums 
leidus, atlieka Programinės įrangos papildymus, pakeitimus, ištrina programinę įrangą arba 
(iii) Jūs leidžiate trečiai šaliai padaryti neteisėtas Programinės įrangos kopijas arba Jūs 
padarote įrangos kopijas trečiai šaliai arba (iv) nesilaikote kitų šios Licencijos nuostatų.  

Be to, HIMSA turi teisę nutraukti šios Licencijos galiojimą pateikusi raštišką pranešimą likus 
mažiausiai šešiems (6) mėnesiams. Jeigos šios Licencijos galiojimas nutraukiamas, Jūs 
privalote NEDELSIANT nebenaudoti Programinės įrangos ir ištrinti visas programinės įrangos 
kopijas, įskaitant atsargines kopijas. 

Be to, galite nutraukti šią sutartį pateikę raštišką pranešimą HIMSAI likus šešiems mėnesiams 
iki kalendorinių metų pabaigos. 

 



4.  NOAH MOBILE 

Noah Mobile praktiška programinė įranga, kuri leidžia HIMSA ir jos narių kompanijų 
programoms pasiekti ir apdoroti Jūsų Noah duomenų bazėje esančią informaciją. 

Ketvirtajame licencijos skyriuje yra nurodytas Noah Mobile ypatybių reglamentavimas. Kiti 
reglamentai, paminėti šioje licencijoje, taip pat galioja Noah Mobile. 

Įdiegiant ar tobulinant programinę įrangą, Noah Mobile paslauga yra išjungiama. 

Jei norite naudotis Noah Mobile paslauga, ją reikia įgalinti Noah Mobile nustatymo sąrankoje. 
Jei nebenorite naudotis Noah Mobile, galite ją vėl išjungti. 

Duomenų prieinamumas paprastai bus apribotas, nebent pakeisite nustatymus.  

Prieš naudojant Noah Mobile ypatybė, jūs turite įeiti į sutikimo formą su app’so tiekėju 
(HIMSA arba HIMSA atstovų kompanija). 

HIMSA neprisiima jokios atsakomybės už grupės narių programų funkcionalumą. 

HIMSA tik suteikia aplikacijų programavimo sąsają, leidžiančią grupės narių programoms būti 
sukurtoms taip, kad jos būtų suderinamos su Noah Mobile paslauga.  

Jeigu Noah Mobile programa Noah duomenų bazę pasiekia naudojantis interneto tinklu, 
tuomet pacientų duomenys yra perduodami per Noah Mobile Cloud serverį. 

Jei duomenų bazė yra pasiekiama vietiniu tinklu, jokie duomenys apie pacientus nėra 
perduodami per Noah Mobile Cloud, išskyrus techninę informaciją apie Noah serverį ir Noah 
Mobile programą.  

Noah Mobile Cloud paslaugos yra įskaičiuotos į licencijos mokestį. Vienintelės Noah Mobile 
Cloud paslaugos funkcijos yra patvirtinti ir suteikti vartotojams priėjimą prie Noah duomenų 
bazės, naudojant programas. Taip pat užtikrinti programų prieinamumo suteikimą Noah 
serveriui, ir garantuoti saugų duomenų perdavimą tarp programų ir Noah duomenų bazės. 
Jokie ilgalaikiai duomenys nėra saugomi Noah Mobile Cloud. 

Noah Mobile Cloud paslauga yra talpinama patikrintoje IT platformoje. Esamas talpinimo 
paslaugos tiekėjas gali būti identifikuotas baltojoje knygoje, kurioje taip pat galima rasti 
daugiau informacijos apie saugos parametrus.  

HIMSA dės visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad Noah Mobile Cloud paslauga 
nenutrūkstamai veiktų. Tačiau,  HIMSA negali garantuoti visiško trukdžių nebuvimo. 

Rekomenduojame palaikyti aukštą saugumo lygį ir ribotą prieinamumą prie įrenginių, kuriuose 
įdiegtos HIMSA narių programos. 



5.  INFORMACIJOS RINKIMAS 

Jūs žinote ir patvirtinate, kad Programinė įrangoje yra dalys, skirtos trečiai šaliai, ir HIMSAI 
priklausantys elementai, suteikiantys galimybę Programinei įrangai surinkti informaciją ir 
perduoti šią informaciją HIMSAI. 

Surinktoje informacijoje yra duomenys apie informacinių technologijų konfigūraciją, įskaitant 
duomenis apie kompiuterių programinės įrangos konfigūraciją, programinės įrangos 
naudojimą ir kompiuterio/programinės įrangos vietą. Surinktoje informacija taip pat aprašo 
kaip naudoti Noah programą.  

HIMSA nerenka paciento duomenų kaip informacijos rinkimo sistema. 

HIMSA surinktą informaciją naudoja Programinės įrangos pagerinimui ir užtikrinimui, kad 
naudojamos tik programinės įrangos kopijos su legalia licencija. HIMSA surinktą informaciją 
taip pat gali naudoti atsižvelgdama į savo privatumo nuostatas.  

 

6. TECHNINĖ ĮRANGOS PRIEŽIŪRA 

Techninė įrangos priežiūra gali apimti: 

Tolimesnį Programinės įrangos tobulinimą: 

HIMSA ketina toliau tobulinti Programinę įrangą siekiant: 

a) pagerinti Programinės įrangos kokybę ir, jeigu įmanoma, ištaisyti klaidas bei defektus; 

b) atnaujinti ir papildyti Programinę įrangą atsižvelgiant į bendrus vartotojo poreikius. 

Dėl technininės priežiūros metodų gali pasikeisti/sumažėti įrangos funkcionavimas. 

Dokumentacija gali būti atnaujinta ryšium su naujų programinės įrangos versijų pristatymu. 

Techninės priežiūros paslaugos turi būti vykdomos tik HIMSA sukurtoms programinės įrangos 
versijoms ir tik HIMSA nurodytam laikotarpui.  

 

7.  AUTORYSTĖS TEISIŲ APSAUGA 

HIMSA Programinės įrangos nuosavybės teisė saugoma pagal autorystės teisų įstatymą ir 
tarptautines autorystės teisių sutartis. Programinė įranga negali būti kopijuojama arba 
naudojama kitais tikslais nei leidžia ši Sutartis. 

 

 

 



8. RIBOTA GARANTIJA ARBA GARANTIJOS NEBUVIMAS 

Jūs pripažįstate, kad žinote pagrindinę funkcinę Programinės įrangos charakteristiką ir 
prisiimate riziką, kad programinė įranga gali neatitikti jūsų norų bei poreikių. Jeigu abejojate, 
turite pasitarti su HIMSA darbuotojais arba trečiomis šalimis – ekspertais prieš sutikdami 
įsigyti šią licenciją. 

Jūs sutinkate, jog Programinėje įrangoje, kaip ir kitoje standartinėje programinė įrangoje, 
negali nebūti klaidų arba defektų ir kad HIMSA nėra atsakinga už blogą įrangos veikimą dėl 
klaidų ar defektų.  

HIMSA suteikia trisdešimties (30) dienų laikotarpį nuo licencijos įsigaliojimo dienos, kad 
Programinė įranga atitinka dokumentuose nurodytus duomenis.  

Ši Ribota Garantija neapima vietinės garantijos paslaugų. Ši Ribota Garantija negalios, jeigu 
nesilaikoma šioje Licencijoje aprašytų nuostatų arba Programinė įranga neveikia dėl to, kad 
nebuvo atsižvelgta į dokumentaciją, Programinės įrangos papildymus, pakeitimus atliko ne 
HIMSA darbuotojai, įranga buvo netinkamai naudojama. Garantija programavimo kodų ir 
programinės įrangos keitimui bus taikoma tik likusį garantinio laikotarpio laiką.  

Jūs sutinkate, kad HIMSA nebus atsakinga už bet kokius jūsų informacinių technologijų 
sistemos/kompiuterio saugumo pažeidimus, kadangi jūs esate atsakingas už jūsų informacinių 
technologijų sistemos/kompiuterio saugumą ir atnaujinimą.  

 

9. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS 

Jūsų išimtinė teisė į nuostolių atlyginimą dėl Programinės įrangos defektų, už kuriuos yra 
atsakinga HIMSA, ir kurių pašalinimas remiantis Ribota garantija yra tik HIMSA 
įsipareigojimas, apims HIMSA atliekamus Programinės įrangos klaidų arba defektų pašalinimo 
darbus per nustatytą laikotarpį, kai Programinė įranga tinkamai neveikia, arba HIMSA 
nuožiūra, Programinės įrangos pakeitimą arba  licencijos mokesčio proporcinės dalies 
grąžinimą, kuris, HIMSA nuomone, atitinka neveikiančios Programinės įrangos arba 
neteisingos dokumentacijos vertę. Kitos žalos pobūdžio kompensavimas jums nebus suteiktas, 
nebent imperatyvinės teisės normos jūsų jurisdikcijoje numato kitaip. 

 

10. JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ 

IŠSKYRUS HIMSA IR JOS TIEKĖJŲ BEI PERPARDAVINĖTOJŲ NUSTATYTAS AIŠKIAS 
SUTARTIES SĄLYGAS, VISOS KITOS SĄLYGOS, SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI ARBA 
PAREIŠKIMAI, AIŠKŪS ARBA NUMANOMI, ĮSKAITANT PREKYBOS SĄLYGAS IR GARANTIJĄ 
DĖL ĮRANGOS BEI JOS ELEMENTŲ TINKAMUMO, PRARASTŲ DOKUMENTŲ, PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS DUOMENŲ, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ARBA KITŲ DETALIŲ, KURIAS PRISTATĖ 
HIMSA, NEGALIOJA.  

 



11. ATSAKOMYBĖS NEBUVIMAS ŽALOS ATVEJU 
HIMSA, JOS TIEKĖJAI IR PERPARDAVINĖTOJAI NEBUS ATSAKINGI UŽ ŽALĄ, PADARYTĄ 
ASMENIUI IR NUOSAVYBEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO METU; UŽ TAI BŪSITE 
ATSAKINGAS JŪS. BET KOKIU ATVEJU HIMSA, JOS PAREIGŪNAI, AGENTAI, DARBUOTOJAI 
ARBA TIEKĖJAI NEBUS ATSAKINGI UŽ TAI, KAD ASMUO ARBA ĮMONĖ NETEKO PELNO ARBA 
NUMATYTOS SANTAUPOS NEBUVO REALIZUOTOS, HIMSA TAIP PAT NEBUS ATSAKINGA  UŽ 
TYČINĘ, NETYČINĘ ARBA PRIETAISO VEIKIMO METU TAM TIKRO VEIKSMO PASEKOJE 
PADARYTĄ ŽALĄ, NET JEI HIMSA ARBA JOS TARNAUTOJAI, AGENTAI, DARBUOTOJAI ARBA 
TIEKĖJAI BUVO ISPĖTI APIE TOKIOS ŽALOS ARBA NUOSTOLIŲ GALIMUMĄ. TAM, KAD BŪTŲ 
IŠVENGTA DVEJONIŲ  DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, TURI BŪTI ASPSVARSTYTA ŽEMIAU 
ESANTYS ŽALOS ASPEKTAI. BET KOKIU ATVEJU VISA HIMSOS, JOS TIEKĖJŲ IR 
PERPARDAVINĖTOJŲ ATSAKOMYBĖ NEVIRŠYS UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUMOKĖTOS 
ĮMOKOS SUMOS. JEIGU NAUDOJATE NEMOKAMĄ PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJĄ, HIMSA 
APSKRITAI NEBUS ATSAKINGA. 

12. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISĖS 
Jeigu trečioji šalis pateikia skundą jūsų atžvilgiu, teigdama, jog bet kuri programinės įrangos 
detalė, kurią pagamino HIMSA, (HIMSA visiškai neprisiima atsakomybės dėl trečių šalių 
naudojamų programinės įrangos detalių arba programinės įrangos, įskaitant programinės 
įrangos sąsajas) pažeidžia paciento, autorystės teisių arba kitas intelektinės nuosavybės teises 
(toliau „Skundas“), HIMSA jums padės dėl pateikto Skundo ir sumokės visas įmokas, 
kompensuos padarytą žalą ir apmokės išlaidas – įskaitant įgalioto asmens mokesčius – 
galiausiai atstovaus jus teisme nurodant kad: (i) vos tik sužinoję apie pateiktą skundą arba 
potencialų skundą jūs ne vėliau kaip po 5 dienų raštu pranešėte HIMSAI apie šį įvykį, (ii) 
HIMSA gali kontroliuoti legalų skundo nagrinėjimą bei su skundu susijusius veiksmus ir 
derybas; ir (iii) jūs savo sąskaita suteikiate HIMSAI pagalbą, informaciją, nurodote institucijas, 
kurios, HIMSA manymu, bus reikalingos tam, kad HIMSA, remiantis šiuo skirsniu, galėtų 
vykdyti savo įsipareigojimus. 

Nepaisant aukščiau aprašytos informacijos, HIMSA neprisiims atsakomybės dėl Skundo, 
paremto (i)  programinės įrangos ir gaminių bei paslaugų, kuriuos teikia ne HIMSA, naudojimo 
bei  (ii) programinės įrangos pakeitimais, kuriuos atliko ne HIMSA. 

Jeigu dėl Skundo arba Skundo galimumo, (i) bet kuris programinės įrangos vartotojas 
kviečiamas į teismą, arba HIMSOS nuomone, toks teismas pažeis trečios šalies teises, (ii) jūs 
gausite teisėtą teismo įsakymą draudžiantį naudoti programinę įrangą, arba (iii) jei HIMSOS 
nuomone galite gauti tokį įsakymą, HIMSA savo sąskaita (i) įgys jums teisę toliau naudotis 
programine įranga arba (ii) pakeis programinę įrangą tam , kad nebūtų daromi pažeidimai, ir 
tokie pakeitimai atneš jums lygiavertė rezultatą. Jeigu aukščiau paminėti punktai HIMSOS 
manymu nėra galimi dėl to, kad jie yra komerciškai pagrįsti, HIMSA gali visiškai arba dalinai 
nutraukti licencijos galiojimą ir grąžinti kliento sumokėtą licencijos mokestį programinės 
įrangos šaliai-pažeidėjai, taip pat licencijos mokestį sumokėtą už suteiktas programinės 
įrangos detales, kurios tapo nebenaudingos dėl tokių pažeidimų neišspręstumo, grąžinimo 
arba sunaikinimo, nebenaudojamas programinės įrangos detales, kurios buvo išsiųstos 
HIMSAI. Bet koks Skundas arba galimas Skundas, įskaitant Skundus dėl padarytos žalos 
ir/arba proporcingą mažėjimą – bus pavaldus 10 skirsnyje aprašytam atsakomybės 
apribojimui, nebent šiame skirsnyje nurodyta kitaip. 



13. GINČAI, ĮSTATYMŲ TAIKYMAS IR BYLOS NAGRINĖJIMO VIETA 

LICENCIJA BUS PAVALDI IR RUOŠIAMA REMIANTIS DANIJOS KARALYSTĖS ĮSTATYMAIS, 
NEĮSKAITANT KITŲ, PAPILDOMŲ, NE DANIJOS, NUOSTATŲ TAIKYMO. 

BET KOKIE GINČAI, SKUNDAI, SUSIJĘ SU ŠIĄ LICENCIJA ARBA JOS PAŽEIDIMAIS, BUS 
SPRENDŽIAMI DANIJOS TEISMUOSE. 

JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDUS KOPENHAGOS TEISMUI DANIJOJE.  

NEPAISANT AUKŠČIAU PAMINĖTŲ PUNKTŲ, HIMSA TURĖS TEISĘ TEISME PRADĖTI 
PROCESINIUS VEIKSMUS, NUKREIPTUS PRIEŠ JUS, ĮSKAITANT IR BE APRIBOJIMŲ 
NEMOKĖJIMŲ, HIMSA INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ, LICENCIJOS PAŽEIDIMO, 
PREKYBOS PASLAPČIŲ ATSKLEIDIMO ATVEJU. 

 


