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Generelle vilkår Cogmed Arbeidsminnetrening − årslisens
Bakgrunn og forutsetninger
Cogmed Arbeidsminnetrening med Cogmed JM, Cogmed RM og
Cogmed QM består av et treningsprogram
(«treningsprogrammet») med 25 treningsøkter for trening av
arbeidsminnet, som er utviklet og eid av Cogmed Systems AB,
org. nr. 556609-7936. Merk at dette er et svensk
organisasjonsnummer.
Salg av og support for treningsprogrammet håndteres av
Pearson Sweden AB (Pearson), org. nr. 556691-3660.
Årslisensen («lisensen») omtales sammen med generelle vilkår
kollektivt som «avtalen».
Avtaleperiode
Avtalen trer i kraft fra fakturadatoen. Avtaleperioden løper fra
fakturadato og i ett (1) kalenderår. Avtalen forlenges
automatisk med mindre den blir sagt opp av bestilleren eller
Pearson. For å si opp avtalen må bestilleren sende en skriftlig
oppsigelse til Pearson senest tre (3) måneder før
avtaleperiodens utløp.
Lisens
Avtalen gir bestilleren rett til å gi treningsprogrammet til et
ubegrenset antall brukere som er innskrevet i virksomheten
(«brukerne») i avtaleperioden. Lisensen gjelder for én fysisk
adresse. Lisensen gjelder kun for én virksomhet, ikke flere
enheter eller skolekretser.
Bestilleren er ansvarlig for brukenes samtykke til trening,
alternativt de foresattes samtykke til trening dersom brukerne
er umyndige.
Lisensrettigheter
Pearson gir i avtaleperioden bestilleren en ikke-eksklusiv, ikkeoverførbar rett til å bruke treningsprogrammet under de vilkår
som angis i denne avtalen.
Bestilleren og/eller brukerne har ikke rett til å videreføre, leie
ut, låne ut, modifisere, kopiere eller dekompilere
treningsprogrammet eller deler av det utover det som er
uttrykkelig tillatt i henhold til avtalen eller gjeldende svensk lov.
Cogmed Systems AB innehar og beholder uten innskrenking
samtlige immaterielle rettigheter, herunder, men ikke
begrenset til, opphavsrett og patentrettigheter til
treningsprogrammet og alt relatert materiell.
Krav til utstyr
Bestilleren har ansvar for å anmode brukerne om for egen
regning å fremskaffe det datautstyret og den internettilgangen
som er nødvendig for å kunne bruke treningsprogrammet.
Anbefalte systemkrav fås fra Pearson.
Kostnader
Betaling av lisensen for treningsprogrammet skal skje til
Pearson i henhold til faktura med betalingsfrist tretti (30) dager.
Dersom betaling ikke foreligger innen foreskrevet tid, har
Pearson rett til umiddelbart å si opp avtalen.
Hel eller delvis tilbakebetaling av betalt lisensavgift forekommer
ikke, uavhengig av om treningen har funnet sted eller ei.
Bruk, instrukser og deltakelse
Pearson har rett til med umiddelbar virkning å avbryte
bestillerens tilgang til treningsprogrammet dersom bruken skjer
på en måte som er i strid med gjeldende rett i henhold til denne
avtalen og i henhold til Cogmed System AB:s anbefalte metoder.

Ansvar for behandling av personopplysninger
Denne lisensen er gyldig kun under forutsetning av at
bestilleren er ansvarlig for at nødvendige tillatelser for å
behandle personopplysninger foreligger i samsvar med
gjeldende personvernlovgivning. Disse personopplysningene
består av uidentifiserte treningsdata tilhørende den enkelte
brukeren samt kontaktinformasjon tilhørende coach og
bestilleren som er en del av bestillingen og coachregistreringen.
Ansvar
Treningsprogrammet er resultatet av flere års forskning og har
gitt gode resultater i vitenskapelige og kliniske studier. Pearson
gir ingen garanti eller lovnad hva angår oppnåelse av et bestemt
resultat gjennom trening med Cogmed Arbeidsminnetrening,
eller egnethet for bestemte formål. Pearson tillater ingen andre
å gi videre garantier eller lovnader hva angår
treningsprogrammet, enn dem som Pearson gir.
Pearson er ikke ansvarlig for feil som kan forekomme i
datautstyr eller annen eiendom ved bruk av
treningsprogrammet.
Pearson er ikke ansvarlig for personskader, verken direkte eller
indirekte, som forårsakes av at treningsprogrammet brukes i
strid med eller utover Pearsons anvisninger og/eller advarsler,
eller på annen måte i strid med avtalen.
Utover Pearsons ansvar for avtalt teknisk funksjonalitet skal
bestilleren ha fullstendig og eksklusivt ansvar for alle aktiviteter
knyttet til treningsprogrammet og fullt ansvar overfor brukeren.
Dersom Pearson likevel skulle måtte gi erstatning til tredjepart
som følge av bruk av treningsprogrammet, salg eller utleie, skal
bestilleren ved forespørsel kompensere Pearson med beløp
tilsvarende det utdelte.
Konfidensialitet
Pearson forplikter seg til ikke, med mindre lovpålegg
forekommer, å avsløre informasjon og kunnskap som Pearson
har fått som følge av avtalen, for utenforstående. Pearson skal
iverksette nødvendige tiltak, for eksempel gjennom
personvernavtaler, for å forhindre at slik informasjon kommer
utenforstående i hende, med unntak av Pearson ansatte og
oppdragstakere. Konfidensialitetskravet gjelder i avtaleperioden
og etter dens utløp.
Bruksvilkår
Bestilleren forplikter seg til å informere brukeren om, og sørge
for at brukeren overholder, samtlige vilkår som er angitt i denne
avtalen.
Overdragelse
Pearson har rett til uten bestillerens foregående samtykke å
overdra avtalen.
Lovanvendelse og domstol
Tvister knyttet til avtalen skal avgjøres av svensk domstol og i
henhold til svensk lov (dog med unntak av svenske
bestemmelser om lovanvendelse). Dersom en bestemmelse i
avtalen blir kjent ulovlig av en domstol, skal øvrige deler av
avtalen fremdeles være gyldige.

