
1Test Melbourne 2 — Regulamin dotyczący używania

Królewski Szpital Dziecięcy w Melbourne (ABN 35 655 720) (RCH) opracował 
test Melbourne 2 (MA2) do użytku przez wykwalifikowany personel kliniczny 
i naukowo-badawczy w celu pomiaru jakości jednostronnego ruchu kończyny 
górnej u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (Dozwolony Cel). 
Poniżej znajduje się regulamin dotyczący używania testu MA2. 

Zamawiając i używając MA2, potwierdzają Państwo, akceptują i zgadzają się 
przestrzegać tego regulaminu przez cały czas. Pod warunkiem przestrzegania 
regulaminu, RCH udziela niewyłącznej, niezbywalnej, nie podlegającej 
sublicencjonowaniu, odwołalnej, pojedynczej licencji do korzystania z MA2 
i jego poszczególnych części składowych do Dozwolonego Celu. Nie wolno 
używać testu MA2 w inny sposób niż określony w instrukcjach. Nie można 
kopiować, modyfikować, zmieniać, poprawiać, redystrybuować lub włączać 
jakiejkolwiek części składowej testu MA2 do żadnej innej pracy, bez uprzedniej 
pisemnej zgody RCH.

1.  Aby zamówić i korzystać z MA2 należy odbyć odpowiednie szkolenie i mieć 
doświadczenie w dziedzinie terapii zajęciowej, fizjoterapii, medycyny lub 
badań naukowych oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Zamawiając i używając test MA2 gwarantują Państwo, że posiadają 
kwalifikacje podane w formularzu zamówienia. Deklarują Państwo również, 
że ukończą szkolenie online zanim zaczną Państwo używać testu MA2 
w warunkach klinicznych lub badaniach naukowych.

2.  Test MA2 powinien być stosowany wyłącznie przez profesjonalistów. 
MA2 nie powinien być używany przez konsumentów lub pacjentów. 
W szczególności nie powinien być używany przez konsumentów do 
diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom lub w jakimkolwiek 
innym celu terapeutycznym. MA2 nie zastąpi porady medycznej. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pacjenta, 
należy skonsultować się z lekarzem.

3.  RCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub 
zniszczenia poniesione przez jakąkolwiek osobę, mające jakikolwiek związek 
z używaniem przez ciebie MA2 lub poleganiem na wynikach takiego 
wykorzystania MA2. Wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie RCH 
z odpowiedzialności i utrzymanie jego ochrony przed odpowiedzialnością 
wobec wszelkich działań, roszczeń o odszkodowanie strat i wydatków 
różnego rodzaju poniesionych przez RCH, mających jakikolwiek związek 
z używaniem MA2.

4.  MA2 został opracowany w Australii na podstawie australijskiej populacji 
pacjentów. RCH nie gwarantuje, że produkt jest odpowiedni do stosowania 
w jakimkolwiek innym kraju lub na jakiejkolwiek innej populacji pacjentów. 
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z MA2 w miejscu innym niż w 
Australii, robią to Państwo z własnej inicjatywy, są Państwo odpowiedzialni 
za zapewnienie, że jego użycie w tym miejscu jest właściwe i zgodne ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i innymi standardami.

5.  MA2, jego poszczególne elementy oraz treść strony internetowej dotycząca 
testu MA2 są udostępniane w postaci „tak jak jest’’, bez jakiejkolwiek 
gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym, lecz nie wyłącznie dorozumianej 
gwarancji przydatności handlowej, przydatności i stosowności użycia testu 
w Dozwolonym Celu lub do innych celów, dokładności, nienaruszalności 
i zgodności z wszelkimi przepisami prawa, normami, przepisami w zakresie 
wymagań zawodowych lub innych zobowiązań.

6.  Wszelkie publikacje lub inne wydarzenia publiczne bądź działalność, 
związana w taki czy inny sposób z wykorzystaniem testu MA2 nie 
mogą odbywać się z pominięciem RCH i innych autorów testu MA2.

7.  RCH ma prawo, ale nie obowiązek aktualizowania niniejszej strony 
internetowej i/lub testu MA2 lub instrukcji do niego w celu używania 
testu, prowadzenia dalszych badań dotyczących wykorzystania MA2 
do Dozwolonego Celu lub innych celów i/lub do publikowania 
wyników tych badań.

8.  Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych 
obsługiwanych przez inne strony lub zawierać publikacje innych podmiotów. 
Umieszczenie takich informacji na stronie internetowej RCH nie oznacza 
akceptacji treści materiałów lub publikacji zamieszczonych na takiej stronie 
i RCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści publikowane 
przez podmioty trzecie. 

9.  RCH zastrzega sobie prawo do cofnięcia licencji na używanie MA2 
według własnego uznania, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym czasie, 
między innymi w przypadku gdy podejrzewa, że użytkownik naruszył warunki 
oraz inne prawa przynależne RCH. Cofnięcie pozwolenia może spowodować 
utratę dostępu do części serwisu. Wyrażają Państwo zgodę na to, że RCH 
ma prawo do podjęcia odpowiednich czynności administracyjnych i/lub 
prawnych w celu ochrony swoich praw.

10.  RCH przestrzega odpowiednich regulacji prawnych w zakresie gromadzenia, 
wykorzystywania, ujawniania i przechowywania danych osobowych. 
Możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia 
Państwu dostępu do MA2. Dane osobowe mogą być w uzasadnionych 
przypadkach przekazywane pracownikom RCH i dostawcom zewnętrznych. 
O ile nie zaznaczą Państwo poniżej, że nie wyrażają na to zgody, będziemy 
wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu dostarczenia informacji 
dotyczących MA2 lub innych pokrewnych narzędzi.

11.  Powyższe warunki są regulowane przez przepisy prawa Stanu Victoria, 
Australia. Zamawiając i używając MA2, użytkownik wyraża zgodę na 
poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów tego państwa przy rozstrzyganiu 
wszelkich sporów wynikających z tych warunków lub w jakikolwiek sposób 
związanych z MA2.

Uznaję, akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać powyższych warunków 
podczas korzystania z MA2.

Nazwisko i Imię:

Podpis:

Tytuł/Kwalifikacje:

Organizacja:

Kraj:

             Date  /  /

  NIE wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych kontaktowych 
używanych przez Królewski Szpital Dziecięcy w celu dostarczania mi 
informacji dotyczących MA2 lub innych pokrewnych narzędzi.

Prawa autorskie

Prawa autorskie Królewskiego Szpitala Dziecięcego w Melbourne 2011. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno powielać całości lub jakiegokolwiek 
fragmentu niniejszego materiału w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek 
innej formie materialnej, przekazywać innym osobom bez uprzedniej pisemnej 
zgody Królewskiego Szpitala Dziecięcego w Melbourne, z wyjątkiem 
przypadków określonych w niniejszym regulaminie lub Ustawie 
o prawie autorskim Act 1968 (Cth).
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