
 

 

Version 1.2 

Allmän användningsvillkor (CGU) 
 

 
All användning av Mobile Mallya-Appen måste ske i förväg vid kunskap och det uttryckliga 

godkännandet av Dessa villkor för användning 
 
 

• JURIDISK INFORMATION 
 

BIOCORP, AS med ett kapital på 201 667,65 euro vars säte ligger i Issoire och är registrerat i 
registret över handel och företag i Clermont-Ferrand med nummer 453 541 054 är utgivaren av 
Mallya-Appen.  

 
Tel: +33 (0)4 73 55 70 50 
E-post:  info@biocorpsys.com  
webbplats: http://www.biocorpsys.com   

 

• OBJEKT 
 

Dessa Allmän Villkor är avsedda att styra användningen av Mallya-appen , dess tjänster och 
innehåll av alla användare. 
Syftet med dessa riktlinjer är att definiera reglerna för användning av Mallya-appen och respektive 
rättigheter och skyldigheter mellan användaren av Mallya-appen och företaget.  

 

• DEFINITIONER 
 
Följande definierade termer har den betydelsen och räckvidd som anges i deras definition i 
samband med ingående och genomförande av allmän användningsvillkor (CGU): 

• « Applikation » eller « MallyaApp. » indikerar den mobila App. som ger en användare 
tillgång till och använder Mallya-tjänster och -innehåll ; 

• « Sensor » indikerar en CE-märkt medicinsk enhet som kallas"Mallya", som skal kopplas till 
en injektionspenna för att registrera injektionsdata och överföra dem till en mobil App.  

• « CGU » indikerar de allmänna användningsvillkoren för Mallya-Appen  som är avsedda att 
styra användningen av Mallya-Appen  av alla användare. 

• « Innehåll » indikerar all text, alla fotografier, illustrationer, videor, funktioner och i större 
utsträckning alla befintliga element i Mallya-Appen  . 

•  « Tjänster » indikerar alla tjänster som erbjuds användare av Appen för att dra nytta av 
Appens funktionalitet, 

• « Företag » indikerar BIOCORP, som offentliggör Mallya-Appen  enligt lag nr 2004-575 av 
den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin (s.k. « LCEN-lag »), 



• « Användaren » eller « du » indikerar varje person som personligen använder tjänsterna 
och innehållet i Mallya-Appen, efter godkännande av CGU.  

 
 
 
 

 

• KONTRAKTSHANDLINGAR 
 

Användarvillkoren och sekretesspolicyn [https://my-mallya.com] är avtalsbestämmelserna för 
användning av Mallya-Appen för tillhandahållande av tjänster och innehåll.  
 
Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig av en behörig domstol, ska ogiltigheten av en 
sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor. 
 
Inget avstående från någon bestämmelse i dessa villkor skall anses vara ett slutligt avstående från 
sådan bestämmelse eller annan bestämmelse i dessa villkor. 

 

• IKRAFTTRÄDANDE OCH VARAKTIGHET 
 
CGU-enheterna träder i kraft utan förbehåll, med avseende på användaren från det att de 
godkänts av användaren, vilket anges i början av Appen.  

 
VAR VARSAM MED DE HÄR CGU VILLKOREN 
VARJE ANVÄNDARE SAMTYCKER TILL ATT VILLKORSLÖST OCH FULLT UT FÖLJA VILLKOREN NEDAN. 
GENOM ATT GÅ IN PÅ MALLYA-APPEN OCH TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER OCH INNEHÅLL 
BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN ATT HAN HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT HELA INNEHÅLLET I DESSA VILLKOR 
OCH ACCEPTERAR DEM UTAN BEGRÄNSNINGAR ELLER FÖRBEHÅLL GENOM ATT KLICKA PÅ 
KNAPPEN "ACCEPTERA". 
ANVÄNDAREN MEDGER ATT UTTRYCKET AV SITT SAMTYCKE ÄR MATERIELLT GENOM ATT TRYCKA 
PÅ "OK"-KNAPPEN "JAG HAR LÄST OCH GODKÄNNER VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING".  
DESSA VILLKOR ÄR TILLGÄNGLIGA I MALLYA-APPEN. 
 
 HVAR VARSAM MED SEKRETESSPOLICYN 
GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR ÅTAR SIG ANVÄNDAREN ATT VILLKORSLÖST OCH FULLT 
UT FÖLJA SEKRETESSPOLICYN. 
SEKRETESSPOLICYN ÄR TILLGÄNGLIGA I MALLYA-APPEN.  
 
UGC och sekretesspolicyn ska gälla så länge som användarens avtalsförhållande till företaget gäller: 
Uppsägningen av UGC ska träda i kraft när användaren tar bort Mallya-Appen från den mobila 
utrustningen.  
 

• VILLKOR FÖR TILLTRÄDE OCH ANVÄNDNING AV MALLYA-App. 
 



MallyaApp. är gratis på allmänna net-stores: Apple App Store och Google Play. 
 
Alla användares tillgång till och användning av Mallya-appen omfattas av dessa tjänstevillkor, 
gällande lagar om elektroniska kommunikationstjänster till allmänheten och mer allmänt av alla 
tillämpliga lagar. 
 
Tillgång till och användning av Mallya-App. är begränsad till personer över 18 år.  
 
Användare får inte använda de tjänster och det innehåll som tillhandahålls i samband med Mallya-
App. för något annat ändamål än för det avsedda ändamål som anges i dessa villkor, inklusive 
användning av Mallya-App., inklusive tjänsterna och innehållet, för att marknadsföra en produkt, 
en tjänst, en vårdinrättning eller i allmänhet för reklam eller reklam eller yrkesmässiga ändamål. 
 
Mallya-App. tjänsterna och -innehållet är avsedda för personlig användning av användare och får 
inte användas till förmån för något företag eller någon annan organisation. Kommersiella företag 
och i allmänhet reglerade organ eller enheter eller yrken får inte bli användare. 
 
All annan bedräglig användning av företagets rättigheter utsätter användaren för åtal, om sådan 
finns. 
 
Användaren godkänner och samtycker till att hela kostnaden för att ansluta till Internet förblir på 
dess exklusiva bekostnad.  
 

• ÖVERSIKT ÖVER MALLYA-App. , TJÄNSTER OCH INNEHÅLL 
 
Ansökan erbjuder en service till hjälp med bevakningen av medecinbehandlingar av användarar. 
 
Appen behandlar data som produceras av en intelligent sensor, vars funktionalitet beskrivs i det 
tillhörande tekniska meddelandet https://my-mallya.com , som ger användare fri tillgång till olika 
tjänster och innehåll från Appen. 
 
Appen innehåller funktioner som gör det möjligt för användaren att spåra injektionerna från sin 
injektorpenna samt att spåra givarens funktion. 
 
Appens språk baseras på det språk som användaren valt i sin telefonutrustning. Om Appen inte har 
översättningen av användarens språk erbjuds Appen som standard på engelska. 
 
 
Appens funktioner relaterade till insprutningsspårning 
 
I Appen anger användaren vilken typ av läkemedel han injicerar. Detta läkemedel kan ändras när 
som helst. 
 
Appen gör det möjligt för användaren att skilja mellan primära och injicerade doser. 
 



Appen gör det möjligt för användaren att erhålla data för varje injektionstillfälle från en givare som 
är ansluten via Bluetooth till sin mobila utrustning. När de har tagits emot av Appen sparas data i 
Appen, vilket gör att du kan visa användarens insprutningshistorik. På så sätt kan användaren 
generera, visa och spara en rapport i PDF-format med en lista över injektionsdata som registrerats 
under en tidsperiod som användaren har valt.  
 
Användaren kan korrigera data som karakteriserar en redan registrerad injektion (mängd, 
läkemedel, fyllning, utom datum/tid). Han/hon kan också komplettera insprutningshistoriken 
genom att fylla i själva insprutningsdata.  
 
Appens funktioner relaterade till korrekt funktion av sensor 

 
Appen informerar användaren om följande:  

• Sensors funktionsstatus eller funktionsfel och batterinivå, 
• Om Bluetooth i telefonen ska aktiveras eller inte, 
• Den anslutna sensors aktuella temperatur 
• Låta sensorn ringa för att hitta den (ringfunktion). 
 

 

• SKYLDIGHETER OCH ANSVAR 
 

• Företagets ansvar 
 

Företaget är skyldigt att tillhandahålla medel i samband med tillhandahållandet av M allya-App., 
tjänster och innehåll som tillhandahålls inom de gränser som anges i dessa CGU. Företaget 
ansvarar därför för de enda direkta och förutsebara skador som är relaterade till användningen av 
M allya-App., dess tjänster och innehåll av användaren som har accepterat dessa 
Användningsvillkor. 
 

• Ansvarsbegränsning 
 
Varje användare är fullt och personligen ansvarig för användningen av Mallya-App. och dess 
innehåll och tjänster, särskilt för användningen av den information som den får i detta 
sammanhang och för all den information som den lämnar via Mallya-App. enligt villkoren i 
gemensam lag.  
 
Varje användare samtycker till att validera Mallya-Apps tillämpning, dess tjänster och dess innehåll 
efter sina egna behov. Varje användare är införstådd med att den fattar alla beslut, inklusive 
medicinska beslut, uteslutande baserat på tjänsterna och innehållet i Mallya-App., och att 
företaget inte tar något ansvar för (i) ett medicinskt beslut som härrör från analysen av data från 
programmet och (ii) användningen av någon information, Ha dess källa i service eller innehållet 
som erbjudas genom den Mallya-App.  
 



Varje användare ansvarar för injektioner och eventuella insprutningsbeslut, inklusive data som 
produceras som en del av Appen. 
 
VARNING!  
ANVÄNDAREN VARNAS FÖR ATT FÖRETAGET INTE PÅ NÅGOT SÄTT KAN FÅ TILLGÅNG TILL, 
KONSULTERA, VALIDERA, ÖVERVAKA, VERIFIERA RIKTIGHETEN, REALITETEN, AKTUALITETEN ELLER 
FULLSTÄNDIGHETEN AV DEN INFORMATION OCH DE DATA SOM ANGES OCH RETURNERAS PÅ EGET 
ANSVAR.  
DET ÄR DÄRFÖR LÄMPLIGT ATT VARA NOGGRANN OCH VAKSAM NÄR MAN LÄMNAR IN 
INFORMATION FÖR ATT INTE LÄMNA NÅGON INFORMATION SOM ÄR OFULLSTÄNDIG, TVETYDIG, 
FELAKTIG, VILSELEDANDE, OBSOLATE OCH I ÖVRIGT ALLMÄN I BESLUTSFATTANDET. 
VID TVEKSAMHETER BÖR ANVÄNDAREN KONTAKTA DE BEHÖRIGA VÅRDPERSONAL SOM 
TILLHANDAHÅLLER SIN VÅRD 
 
Dessutom är varje användare införstådd med att företaget inte kommer att hållas ansvarigt för 
någon materiell eller immateriell skada, vare sig direkt eller indirekt, oavsett orsak, inklusive skada 
som kan orsakas av spridning av virus, datorbedrägeri, på grund av begränsningar och 
begränsningar i internetnätverket eller förlust, försämring eller ändring av filer eller de 
konsekvenser som detta medför: 

• Dess användning av Mallya-App., dess tjänster, dess innehåll och funktioner och/eller dess 
tolkning av dess innehåll, 

• Dess oförmåga att få åtkomst till Appen, tjänsterna och innehållet, utom direkta skador 
som orsakas av grovt eller avsiktligt felaktigt uppförande. 

 
I allmänhet samtycker varje användare till att använda Mallya-App.: 

• I enlighet med lagen, tredje parts lagar, förordningar och rättigheter, inklusive immateriell 
och industriell äganderätt och företagets rättigheter som ingår i Mallya-Appen, 

• På ett rättvist sätt och i enlighet med bestämmelseorten.  
 
Det tillhör särskilt varje användare: 

• Att uppfylla säkerhetsskyldigheterna i enlighet med avsnittet "säkerhet" i dessa villkor, 
• Använda Appen, dess tjänster och innehåll i enlighet med dessa villkor och med tillämpliga 

lagar och bestämmelser, 
• Att inte marknadsföra hela eller delar av tjänsterna eller innehållet som är tillgängligt via 

Mallya-App. 
 

• CYBER SÄKERHET 
 
Det är upp till användaren att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina egna data och 
maskinvara, och i synnerhet den mobila utrustning i vilken hans data lagras via Mallya-App. från 
smitta av virus eller andra former av attacker som eventuellt cirkulerar via Mallya-App. 
 
Användarna inser att det finns risker i samband med användningen av telekommunikation och 
Internet, särskilt när det gäller 



• Bristande tillförlitlighet i Internet-, mobilnät- eller bluetooth-anslutning. 
• Obefogad kontinuitet i tillgången till Mallya-App. och dess innehåll och tjänster. 
• Prestanda som inte garanteras, inbegripet spridning av virus.  
• Andra tekniska begränsningar som inte är under företagets kontroll och ansvar. 

 
Företaget ska under inga omständigheter vara ansvarigt för dessa risker och deras negativa 
konsekvenser, oavsett omfattning, för användaren. 
 
Användaren informeras om att viss teknisk användningsinformation för Mallya-App. kan överföras 
anonymt till företaget med hjälp av verktyg för användningsanalys, t.ex. Google Analytics. Denna 
information är rent statistisk och används för att möjliggöra teknisk övervakning och korrigering av 
eventuella fel/fel i Appen. 

• IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
 
Företaget innehar immateriella och industriella rättigheter i Mallya-Apps innehåll och tjänster. 
 
Användningen av Mallya-App. ger inte på något sätt användaren någon äganderätt eller 
licensrättigheter i Appen, dess tjänster och innehåll. 
 
All användning, reproduktion, kopiering, distribution av allt eller en del av innehållet i Mallya-App. 
är endast tillåten i informationssyfte för personligt och privat bruk, all reproduktion eller 
användning av kopior som gjorts för andra ändamål är uttryckligen förbjuden. 
 
Allt innehåll och tjänster i Mallya-App., inklusive men inte begränsat till domännamn, text, grafisk 
stadga, grafik, fotografier, ritningar, ljud, bilder, ljud och video, men även trädet, navigeringsplanen, 
utformningen och organisationen av dess sektioner, Deras titlar, befintliga eller framtida, skyddas 
av immateriella rättigheter, som innehas eller begärs av företaget, med tillstånd av innehavarna av 
sådana rättigheter, om sådana finns.  
 
Användaren ska ha en privat, personlig, icke överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda 
innehållet och tjänsterna. 
 
Såvida inte företaget uttryckligen har gett sitt tillstånd är användaren inte tillåten att reproducera, 
representera och använda andra produkter än de som anges nedan, särskilt: 

• Varje anpassning, som på begäran görs tillgänglig för allmänheten eller inte, distribution, 
återutsändning i någon form, nätverkssamarbete, offentlig kommunikation, gratis eller 
kostsamt, av hela eller en del av verken, tjänsterna, Och alla delar som skyddas eller 
sannolikt kommer att skyddas av immaterialrätt som återges i Mallya-App., 

• Alla länkar, åtkomst, redigering, tillägg och borttagningsfiler som gäller Mallya-App. 
 
Alla andra former av användning av innehållet eller tjänsterna som strider mot företagets 
rättigheter skulle utgöra en överträdelse som är straffbar, särskilt artiklarna L.335-2 och följande i 
den franska immaterialrättensom sannolikt kan utsätta gärningsmännen för dessa handlingar för 
civilt och straffrättsligt åtal. 



 
Företaget förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som det anser lämpliga för att förhindra eller 
upphöra med intrång i företagets upphovsrätt eller tredje parts upphovsrätt, utan ansvar för 
sådana åtgärder. 
 

• Skydd av användare uppgifter 
 
De behandlings- och skyddsåtgärder som tillämpas på de data som företaget kan samla in från 
användare beskrivs i sekretesspolicyn. [https://my-mallya.com] 

• FORCE MAJEURE 
 
Företaget ansvarar inte för eventuell otillgänglighet till Mallya-Appen och dess innehåll och tjänster 
som orsakas av händelser utanför dess kontroll som inte rimligen kan förutses och vars effekter 
inte kan undvikas genom lämpliga åtgärder, Och förhindra att dess skyldigheter fullgörs ("force 
majeure-fall", artikel 1218 i civillagen). 
 
Genomförandet av CGU skall avbrytas under force majeure-fallet och företaget skall sträva efter att 
i möjligaste mån upphöra med force majeure-fallet. 
 
Om hindret är permanent kommer Mallya-Appen inte längre att vara i drift.  
 

• LINKS 
 
All implementering av en link till M allya-App. kräver ett uttryckligt förhandstillstånd från företaget, 
som kan begäras på följande e-postadress: https://my-mallya.com/contact 

 

• ÄNDRINGAR AV CGU OCH APP. UTVECKLING  
 
Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor eller reglerna för användning 
av Mallya-App., dess tjänster och innehåll.  
 
Appen kommer regelbundet att övervakas för att fastställa om det är möjligt att utvecklas och om 
det inte utgör någon risk för funktionsfel för användarna. Om Appen förbättras kan användaren 
uppdatera det från den senaste versionen som finns i den särskilda app-store butiken.  
 
Användaren informeras om uppdateringen av dessa CGU och/eller Sekretesspolicy vid installation 
En ny version av Mallya-App.  
 
I vilket fall som helst, om man fortsätter att använda Mallya-App. efter en modifiering av CGU, 
resulterar det i att CGU-modifieringarna accepteras. 
 
Slutligen förbehåller sig företaget rätten att tillfälligt eller permanent avbryta åtkomsten till Mallya-
App. i den särskilda app-store butiken utan dröjsmål eller övervägande av något slag. 



 

• ANVÄNDARENS UPPSÄGNING 
 
Användaren kan när som helst inte längre använda Appen genom att ta bort det från sin mobila 
utrustning. 
 
När användaren tar bort Appen från sin mobila enhet raderas alla data som lagrats i Mallya-App. 
permanent.   
 

• GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
 
Dessa användarvillkor regleras av fransk lag.  
 
I avsaknad av en vänskaplig förlikning kommer alla tvister som rör eller i samband med Mallya-App. 
att föreläggas de franska domstolarna, oavsett användarens bosättningsort. 
 

• OVERLÅTELSE 
 
Företaget kan när som helst tilldela dessa CGU till ett dotterbolag eller en efterträdare, oavsett 
transaktion.  
 
Användaren har inte rätt att överlåta de rättigheter som är tillgängliga för honom under denna 
CGU till tredje part utan uttryckligt förhandsgodkännande från företaget. 
 


