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Kushtet e përgjithshme të furnizimit të 
produktit / shërbimit (NL)   

Fjalori i NL: 

Kushtet e përgjithshme të furnizimit të produktit / shërbimit: kjo është marrëveshja aktuale, e 

quajtur këtu gjithashtu "marrëveshje" ose "NL" dhe është e pranishme në "shënimet ligjore" në 

faqen e internetit të Daphne dhe në disa Daphne Points®. Ai gjithashtu përmban referenca në doku-

mente të tjera të bashkangjitura, të cilat janë pjesë integrale e kësaj marrëveshjeje, duke përfshirë 

fjalorin dhe premisat. 

Daphne Point®: ata janë operatorë profesionistë të pavarur të cilët bashkëpunojnë me rrjetin Daph-

ne Lab® dhe janë të autorizuar të ndërmjetësojnë me produktet e markës Daphne Lab®. 

Uebfaqja e Daphne: është faqja zyrtare e internetit e markës Daphne Lab www.daphnelab.com. 

BioMetaTest: është produkti editorial dhe / ose shërbimi i bashkangjitur në të, lista e katalogut e të 

cilit është e dukshme gjithashtu në faqen e internetit të Daphne. 

Shërbime të shoqëruara: këto janë të gjitha shërbimet që mund të shoqërohen me BioMetaTest siç 

janë konsulenca, dieta, trajnime, edukim ushqimor, këshillime specialistësh, etj. 

Daphne Lab®: është marka tregtare e dhënë në koncesion për kompani të ndryshme në territore të 

ndryshme ndërkombëtare. Në këtë kontratë, "Daphne Lab" do të thotë pronari i përdorimit të 

markës tregtare që është Unizenic Limited i Gjibraltarit ku BioMetaTestet kryhen dhe liçensohen në 

të gjithë botën, por ato gjithashtu mund të jenë kompani lokale që kanë pasur licenca vetë për për-

dorim të markës tregtare në vendin e referencës ku kryhet shërbimi ose shitja e produktit ose 

shpërndarja ose ndërmjetësimi. 

Produkt editorial: është natyra e BioMetaTest si një produkt editorial i licencuar për të 

Daphne Point® dhe / ose konsumatori për përdorimet e lejuara dhe të diktuara nga kjo marrëve-

shje. 

Bazat e të dhënave: këto janë bazat e të dhënave të të gjitha ose pjesëve të Daphne Points®, si dhe 

bazat e të dhënave me përmbajtje bromatologjike brenda BioMetaTest (ose të pjesshëm) në 

pronësi të Daphne Lab® ose të tjerëve të cilave Daphne Lab® u ka dhënë ligjërisht pronësinë, ashtu 

si të gjitha përmbajtjen e BioMetaTest ose fletëpalosjeve, fletët, bashkëngjitjet, udhëzuesit, manua-

let, etj. bashkëngjitjet që pasurojnë përmbajtjen, të gjitha bazat e të dhënave dhe faqosjet janë të 

mbrojtura nga e drejta e autorit. 

Konsumatori: personi që kërkon BioMetaTest dhe / ose ndonjë shërbim të lidhur (mund të jetë një 

klient privat ose klient biznesi), personi që ka të drejtën ligjore në rastin e të miturve, të paaftë, etj. 

Në veçanti, me termin klient nënkuptojmë gjithashtu vizitorin e thjeshtë të faqes në internet ose 

Daphne Points® i cili ka bashkëvepruar dhe marrë material, baza të dhënash, manuale dhe përmba-

jtje të shkarkuara. 

PP: Politikat e Privatësisë është dokumenti i Privatësisë që rregullon të dhënat ndërmjet aktorëve të 

proceseve. 

Përdorues uebi: është konsumatori që shfleton faqet zyrtare dhe të shoqëruara të faqes daphne-

lab.com ose që shkarkon materiale të çdo lloji prej tyre. 

Doc. NL Vers. 1.4  del 24.10.2016 
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PREZANTIMI: 

Kjo marrëveshje e kushteve të përgjithshme të furnizimit të shërbimit dhe produkteve të Daphne 

Lab® përcaktohet midis kompanive që kryejnë shërbimin / produktin, siç janë Daphne Points®, faqe-

ve të internetit të autorizuara dhe operatorëve të tjerë, si dhe vetë kompanisë dhe faqeve të lidhu-

ra tregtimin elektronik të tilla si daphnelab.eu dhe të tjerët të autorizuar (këtu quhet ndryshe 

"Daphne Lab") dhe klienti i cili mund të jetë si privat ashtu edhe biznesor, domethënë ai që kërkon 

BioMetaTest ose shërbime të lidhura dhe të lidhura me të (këtu i quajtur "klient" në PP quhet Për-

dorues) ose edhe përdorues-vizitor i cili ka marrë material ose ka shkarkuar skedarë ose baza të të 

dhënave nga ndonjë pikë në internet apo edhe një vend fizik. Në rastin e të miturve, klienti është 

një nga prindërit ose kushdo që ka mbrojtje ligjore. Konsumatori pranon të gjithë këtë marrëveshje 

dhe anekset e saj (përfshirë fjalorin dhe premisat) të gjitha në mënyrë të plotë dhe pa rezerva, disa 

të çfarëdo karakteri. 

 

1. Këto kushte kontraktuale (NL) për furnizimin e shërbimit dhe për shitjen e produkteve Daphne 

BioMetaTest ose shërbimeve shoqëruese zbatohen midis kompanisë aktuale që kryen BioMetaTest 

(ose kushdo që shprehimisht zë vendin e tyre në vendin e referimit dhe të gjitha ndërmarrjeve i 

lidhur) dhe klienti (privat ose afarist ose vizitor, në të dy rastet gjithmonë "klient") i cili kërkon shër-

bimin përmes një procedure specifike ose formës 62 të shkarkueshme nga faqja e internetit e Daph-

ne Lab® ose e kërkuar nga Daphne Point® Center ose drejtpërdrejt në sit (faqen e web)  në selinë e 

Daphne Lab®, ose me ndonjë formë të kërkesës, përfshirë letër, komunikim verbal ose faks, e cila 

konsiderohet e përshtatshme për Daphne Lab®. Kjo do të thotë, me formularin 62 ekskluzivisht në 

versionin më të azhornuar të pranishëm në kohën e kërkesës në faqen zyrtare të internetit 

www.daphnelab.com (këtu e tutje referuar gjithashtu si "faqja e internetit e Daphne"), ose përmes 

formularëve, madje të vjetëruar nëse pranohet nga Daphne Lab®. Në rast se Daphne Lab® e pranon 

këtë formë edhe nëse është e vjetëruar, është sikur klienti të ketë pranuar dhe nënshkruar formula-

rin e azhornuar (përditësuar) 62 në versionin më të fundit në faqen e internetit të Daphne, pa mun-

dur të bëjë rezerva të çfarëdo lloji në të ardhmen. Në veçanti, klienti pranon pa rezerva që gjithçka 

rregullohet nga kjo marrëveshje NL. Konsumatori do të jetë në gjendje të shikojë versionin më të 

fundit të modulit 62 në faqen zyrtare të internetit të Daphne Lab® ose ta kërkojë atë nga zyrat e 

ndërmarrjes Daphne Lab® dhe në të ardhmen nuk mund të supozojë në asnjë mënyrë se rrethanat 

nuk janë në dijeni të tij. Konsumatori është i detyruar të hetojë në lidhje me versionet më të fundit 

të formave, formularëve, shembujve të biometatestit ose testeve të natyrës së ndryshme dhe çdo 

dokument tjetër vetëm nga faqja zyrtare e internetit Daphne dhe jo në faqet e tjera që mund të ra-

portojnë versione të vjetëruara ose jo-konform të dokumenteve. 

2. Lista e pikave të Daphne available është në dispozicion në faqen e internetit 

www.daphnelab.com ose mund të kërkohet me telefon nga Daphne Lab®. Kjo faqe është faqja zyr-
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tare e kompanisë nga e cila është e mundur të lidheni me kompani të ndryshme ndërkombëtare që 

kanë marka, shërbime, produkte, territore të licencuara, etj. Baza e të dhënave Daphne Point® 

mbrohet nga konfidencialiteti dhe e drejta e autorit, sipas nenit 2A të kësaj marrëveshjeje, një arti-

kull që klienti e pranon në tërësinë e tij pa ndonjë rezervë. 

2A. Çdo bazë e të dhënave e pranishme në mostrat e testeve, raporteve, internetit, manualeve, bo-

timeve, broshurave, botimeve të brendshme dhe çdo forme tjetër është një bazë të dhënash e 

ndërtuar nga përvoja e Daphne Lab® ndër vite dhe mbrohet nga e drejta e autorit dhe kopjimi e aty-

re që krijuan bazës së të dhënave. Është absolutisht e ndaluar kopjimi i tij, modifikimi, përshtatja e 

tij, përdorimi i tij edhe për qëllime komerciale ose për përdorim privat ose komercial që nuk janë të 

lejuara dhe të paautorizuara. Vetëm Daphne Point® dhe konsumatori do të jenë në gjendje të për-

dorin bazat e të dhënave vetëm për përdorim personal gjatë ditëve të liçensës së produktit dhe 

vetëm në bazë të kësaj marrëveshjeje, pa i kopjuar, botuar ose modifikuar ato në asnjë mënyrë, 

dhe në çdo rast ata mund të të përdoren për qëllime të individëve privatë vetëm në mënyrë që të 

ekzekutojnë siç duhet çdo program naturopati në ditët e liçensës së produktit. Bazat e të dhënave 

përfshijnë, për shembull, por pa u kufizuar në, listën e ushqimeve, profilin bromatologjik të 

ushqimeve, listën e Daphne Points®, lista të ndryshme të tjera që grupojnë vitaminat, mineralet, 

metalet, etj. siç shprehet në testin tonë duke përfshirë grafikët dhe paraqitjen. Baza e të dhënave 

është e mbrojtur nga e drejta e autorit dhe nuk mund të kopjohet, modifikohet ose përdoret për 

qëllime të tjera përveç nëse bihet dakord ndryshe me shkrim. Daphne Lab® ose kushdo që ka të 

drejtë në bazën e të dhënave ose përmbajtjen e mbrojtur nga të drejtat rezervon të drejtën të ra-

portojë si penalisht ashtu edhe civilisht ata që përdorin bazat e të dhënave pa pëlqimin me shkrim 

edhe nga forume të tjera nga ato të rëna dakord këtu. 

Të gjitha format, format 62, format 93 dhe materiali shoqërues i komunikimit janë pronë e Daphne 

Lab®, çdo lloj përvetësimi i paautorizuar konfigurohet si i padrejtë. 

3. Versionet më të fundit të këtyre kushteve kontraktuale për furnizimin e shërbimit janë të arritsh-

me për të gjithë në zyrat përkatëse të regjistruara të ndërmarrjeve territoriale kombëtare dhe në 

disa qendra të Daphne Point® kur konsumatori i kërkon në mënyrë eksplicite si dhe në laboratorin 

zyrtar Daphne në faqen në internet. Konsumatori ka të drejtë dhe detyrë të lexojë me kujdes këtë 

marrëveshje, përfshirë anekset dhe të kërkojë vetëm BioMetaTest dhe / ose shërbime shoqëruese 

dhe vetëm nëse ai i ka kuptuar dhe pranuar plotësisht dhe pa ndonjë rezervë të gjitha kushtet ak-

tuale të marrëveshjes NL dhe të gjitha bashkëngjitjet, të gjitha dokumentet në seksionin "shënime 

ligjore" të faqes në internet, metoda BioMetaTest dhe çdo formë dhe dokumentacion tjetër që ka-

në sqaruar natyrën e tyre, si dhe shembujt në faqen e internetit të Daphne, format përkatëse dhe 

materialin përkatës. Fjalori, premisat dhe anekset që përmbahen këtu përbëjnë një pjesë integrale 

të kësaj marrëveshjeje NL. 

4. Produkti / shërbimi i BioMetaTest quhet gjithashtu "Mikrointolerancë" ose "Biointolerancë" në 

një mënyrë të përgjithshme për të treguar të njëjtin shërbim / produkt të BioMetaTest të metodës 

Daphne, këtu i quajtur "BioTest" ose "MetaTest" ose "BioMetaTest" për t'iu referuar të gjitha teste-
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ve të Daphne Lab® ose kompanive të lidhura me këtë markë në të gjithë territorin ndërkombëtar 

me metodën Daphne Lab®. 

5. Kjo marrëveshje në fjalë përfaqëson të gjithë marrëveshjen ndërmjet palëve, ose (klientin) që 

kërkon shërbimin apo produktin ose thjesht shkarkon dhe e kopjon përmbajtjen ose edhe mund të 

përdorë materialin e Daphne Lab në njërën apo edhe tjetrën mënyrë apo edhe kompanive të ngja-

shme. Kjo marrëveshje zëvendëson çdo marrëveshje tjetër të mëparshme ndërmjet palëve, qoftë 

edhe verbale ose me shkrim. Konsumatori, në çdo rast, i cili ka pasur borxhe të mëparshme ndaj 

kompanive do të duhet ende të paguajë këto borxhe, çdo marrëveshje pasuese midis palëve nuk 

modifikon asnjë borxh të klientit nëse nuk ka një marrëveshje të veçantë me shkrim të pranuar nga 

të gjitha palët në kredi. 

6. Daphne Lab® kryen BioMetaTeste të përcaktuara nga literatura naturopatike si "bioenergjetike" 

ose "bio-rezonancë" duke përdorur flokët e klientit ose indet e tjera që konsiderohen të përshtatsh-

me si mostrat e pështymës ose mostra të tjera të vendosura herë pas here nga Daphne Lab®. Testet 

BioMetaTest janë krejtësisht të ndryshme nga testet klasike të analizave laboratorike të njohura 

nga shkenca klasike dhe të kodifikuara nga sistemi ligjor i disa vendeve dhe nga ministritë ose orga-

net shëndetësore kompetente. Ato nuk janë teste standarde laboratorike klinike por Daphne Bio-

MetaTest metodologjia e të cilave është njohuri pronësore dhe konfidenciale, e konsideruar jo-

mjekësore, jo-shëndetësore, jo-recetë, e pazëvendësueshme me terapi ose protokolle të tjera, me 

një protokoll jo-ekskluziv, jo dietik , dhe për këtë arsye konsiderohet i përshtatshëm për shkencën 

naturopatike që shpesh konsiderohet joshkencore nga disiplina të tjera të kodifikuara. Konsumatori 

duhet të kontaktojë gjithmonë mjekun e tij para, gjatë dhe pas BioMetaTest dhe shërbimeve të 

lidhura me të, edhe nëse vetëm për t'u autorizuar në çdo veprim të ndërmarrë Nëse klienti nuk ka 

pasur aprovimin e mjekut të tij në kryerjen dhe vazhdimin e BioMetaTest, i njëjti produkt / shërbim 

nuk konsiderohet i zbatueshëm për klientin dhe klienti dëmshpërblen kompaninë Daphne Lab® dhe 

Daphne Point®   nga çdo formë dëmtimi ose abuzimi. Secili prej klientëve të cilët siguruan produk-

tin / shërbimin dhe / ose të gjitha kompanitë apo profesionistët e lidhur në procesin e furnizimit pa 

autorizimin e mjekut të tyre, do marrin përgjegjësinë e plotë për zgjedhjen e tyre. Daphne Lab® nuk 

i kërkohet të kontrollojë nëse klienti është autorizuar nga mjeku i tyre për të kryer BioMetaTest ose 

shërbimet e lidhura me të, ashtu siç nuk kërkohet të kontrollohet vërtetësia e të dhënave të si-

guruara nga klienti. Konsumatorit i kërkohet të hetojë nëse legjislacioni i vendit të tij e konsideron 

ligjore praktikën e produkteve ose shërbimeve të shprehura këtu në përputhje me NL dhe dokume-

ntet e bashkangjitura; përndryshe, atij i kërkohet të njoftojë kompaninë Daphne Lab® dhe të mos 

kryejë ndonjë shërbim ose produkt dhe sidoqoftë të mos detyrojë kompaninë Daphne Lab® të 

kryejë ndonjë shërbim që ajo tashmë di se është i papërshtatshëm ose i paligjshëm. 

7. Me këtë marrëveshje, Daphne Lab® ndërmerr, ndër të tjera, t'i japë hua klientit dhe të liçensojë 

përkohësisht furnizimin e një produkti / shërbimi të quajtur BioMetaTest Daphne në mënyrën dhe 

brenda afateve të përcaktuara nga statuti i saj i shërbimit CAR (bashkëngjitje që përdoruesi ka parë 

dhe pranuar në çdo detaj pa rezervë) dhe çdo licencë të lidhur. 
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8. BioMetaTest Daphne nuk është një test klinik por një BioTest jo-mjekësor, prandaj nuk zëven-

dëson asnjë laborator mjekësor ose analizë spitali të akredituar nga sistemet klasike shtetërore të 

autorizuara nga vendi juaj, nuk është një test diagnostik, nuk nënkupton ndonjë terapi, recetë ose 

procedurë mjekësore, nuk është një test shëndetësor, as zëvendësues për ndonjë test tjetër, as i 

natyrës kriminalistike (dmth. nuk do të jetë në gjendje të provojë asgjë në rrafshin juridik, gjyqësor 

ose të sigurimit), as nuk mund të provojë përjashtimin nga detyrimet të tilla si vaksinat ose trajtimi i 

detyrueshëm ose nga trajtimi mjekësor ose nga mensat ose të tjera të tilla, dhe për këtë arsye 

klienti / përdoruesi ka pranuar plotësisht këtë natyrë të produktit BioMetaTest si një produkt edito-

rial i licencuar për numrin e ditëve të raportuara në BioMetaTest vetë dhe nuk mund të mburret me 

asnjë pretendim përveç një produkti editorial si qëllim në vetvete. Konsumatorit i kërkohet të infor-

mojë veten e tij për ditët e liçensës përkatëse të dhëna për produktin përpara blerjes së tij, pasi ato 

mund të ndryshojnë sipas parametrave të ndryshëm, për kombësi të ndryshme dhe BioMetaTest të 

zgjedhur. Klientit i kërkohet të kontrollojë shembujt e BioMetaTest të zgjedhur në internet në faqen 

e internetit të Daphne në mënyrë që të jetë i sigurt për produktin dhe kompleksitetin e përgjith-

shëm të produktit të porositur si dhe për të dhënat e mundshme të papritura (sipas Politikave së 

Privatësisë PP) . Ju mund të kërkoni një rimbursim vetëm nëse produkti i blerë është jashtëzakoni-

sht i ndryshëm nga shembulli në faqen e internetit të Daphne. 

9. BioMetaTestet janë produkte editoriale dhe informuese që mbledhin të dhëna në lidhje me natu-

ropatinë, ilaçin natyror jokonvencional dhe disa modalitete të shtesave ushqimore që do të sugje-

ronte literatura naturopatike në lidhje me një ribalancim të mirëqenies holistike të subjektit. Infor-

macioni që përmbahet në të është vetëm për qëllime të informacionit jo-mjekësor, dhe absolutisht 

jo-përshkrues. Çdo informacion, madje edhe informacion minimal për produktet / shërbimet, duhet 

të aprovohet nga mjeku juaj përpara se të ndërmerrni ndonjë protokoll ose sugjerim. Konsumatori 

dëmshpërblen Daphne Lab® dhe Daphne Point® ose çdo person tjetër në zinxhirin e përfshirë në 

furnizimin e produktit dhe / ose shërbimeve nëse ai nuk e respekton këtë kusht, nga çdo veprim i 

çfarëdo lloj natyre kundër kompanisë. 

10. BioMetaTest dhe rezultatet e tij të marra në këtë mënyrë janë vetëm tregues të gjendjes proba-

biliste të ekuilibrit të energjisë (prandaj treguesit përcaktohen gjithashtu si kritikë). Çdo rezultat që 

doli është i të dhënave të bazuara në një parim të profilit të rrezikut dhe asnjëherë një analizë abso-

lute ose klinike e të dhënave nëse nuk tregohet ndryshe. Ndërsa protokolli i ribalancimit dhe të gji-

tha sugjerimet shoqëruese kanë qëllimin e vetëm të tregojnë mjekut të klientit se çfarë do të re-

komandonte literatura naturopatike për ribalancimin energjik të subjektit. Në çdo rast, funksioni 

ligjor i përshkrimit dhe miratimit të çdo protokolli është përgjegjësi e mjekut të territorit kombëtar, 

të cilit i përket klienti. Konsumatori, i vetëdijshëm për këtë, duhet të kontaktojë mjekun e tij për 

çdo interpretim të protokollit dhe autorizimin e tij, modifikimin, fillimin dhe autorizimin për ekze-

kutimin e secilit program dhe sugjerim të përfshirë në produkt ose shërbime shoqëruese. Për shem-

bull, por pa u kufizuar në: dieta, sugjerime të luleve Bach, terapi muzike, kromoterapi, suplemente, 
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përdorimi i mjeteve juridike, shoqata ushqimore, përjashtimi i ushqimit, marrja e ushqimit, etj. Ndaj 

kompania Daphne Lab nuk merr asnjë përgjegjësi për përdorimin jo korrekt të BioMetaTest në të 

gjitha format e saj dhe klienti dëmshpërblen Daphne Lab® dhe Daphne Points® si dhe të gjithë ata 

që janë të përfshirë në procesin e furnizimit të produktit dhe / ose të shërbimi nga ndonjë veprim 

nëse klienti nuk e ka kryer dhe nuk e ka pranuar në mënyrë korrekte këtë kusht. Në rast se klienti ka 

kryer gabimisht qasjen ndaj liçensës së produktit ose ka shtrembëruar rregullat e kësaj marrëve-

shje, ai nga ana e tij mund të paditet për dëmshpërblim.  

11. Konsumatori në çdo rast do të konsultohet me mjekun e tij para, gjatë dhe pas BioMetaTest-it 

dhe për çdo nevojë specifike ai duhet në çdo rast të shkojë te një specialist shëndetësor që ligji i 

vendit të tij përcakton si i tillë. Kompania nuk merr asnjë përgjegjësi për përdorimin e pahijshëm të 

BioMetaTest ose në çdo rast të vetë-interpretuar ose ndryshe nga ajo që synohet shprehimisht 

këtu. 

12. Naturopatia, pavarësisht se është një shkencë e njohur në shumë pjesë të botës dhe në Evropë, 

ende nuk është njohur si e tillë në disa vende dhe në çdo rast ajo shpesh njihet me formula të ndry-

shme ligjore nga vendi në vend. Në disa vende, shifrat jo specifike të naturopatëve nuk janë njohur 

ende. Ligji i disa vendeve njeh vetëm mjekun dhe mjekësinë zyrtare, funksionin e diagnostikimit dhe 

trajtimit të sëmundjeve njerëzore me metodologjitë e tyre dhe sëmundjet veterinare të kafshëve, si 

dhe përshkrimin e lidhur të barnave dhe përdorimin korrekt të protokolleve, shërbimeve dhe / ose 

produkteve. Është përgjegjësia e klientit të hetojë në lidhje me ligjet e vendit të tyre në lidhje me 

ligjet shëndetësore, parasanitare, naturopatike ose të ngjashme dhe të mos përdorë BioMetaTest 

përveç qëllimeve të shprehura këtu dhe të ekspozuara plotësisht ose në shkelje të ligjeve të vendit 

të tyre. 

13. Në përputhje me ligjin e vendit tuaj, çdo këshillë e BioMetaTest ka për qëllim vetëm integrimin 

e mirëqenies së përgjithshme, nuk ka për qëllim si një dietë, as një shërbim dietik mjekësor, as për-

shkrimin e substancave të deklaruara si ilaçe ose të ngjashme , as me recetë në varësi të gjinisë, as 

shëndetësore në ndonjë pjesë të BioMetaTest ose pjesë të faqeve të internetit të kompanisë ose 

Daphne Points® të lidhura me to (përveç nëse thuhet ndryshe). Megjithëse mund të duket në formë 

të shkruar, verbalizuar ose skematike se disa këshilla janë të një natyre klinike dhe / ose 

shëndetësore, Klienti dhe Profesionisti si dhe Vizitori deklarojnë se janë plotësisht të vetëdijshëm se 

çdo informacion dhe përmbajtje e BioMetaTest dhe të ngjashme shërbimet nuk janë absolutisht të 

kësaj natyre, për sa kohë që nuk deklarohen shprehimisht si klinike. Për çdo dyshim në lidhje me 

përmbajtjen e informacionit, klienti dhe ndoshta mjeku i klientit duhet të telefonojnë gjithmonë 

Daphne Lab® dhe të pyesin për natyrën e programeve të ndryshme, protokolleve, sistemeve dhe 

përmbajtjeve të BioMetaTests dhe shërbimeve të lidhura me të, duke përjashtuar kompaninë Da-

phne Lab ® nga çdo dëmtim ose shqetësim i shkaktuar nga forma e tij e vetë-interpretimit; në çdo 

rast, edhe në këtë rast, vetëm mjeku i klientit do të jetë në gjendje të vendosë për çdo vazhdim, 

modifikim apo edhe ndërprerje të pjesshme të protokollit për produktin dhe shërbimet shoqëruese. 
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14. Klienti nuk duhet të ndërpresë ose modifikojë ndonjë terapi të përshkruar nga mjeku i tij dhe as 

BioMetaTest-i Daphne nuk zëvendëson ndonjë protokoll tjetër të mjekësisë zyrtare të njohur si i 

tillë nga ligji i shtetit / kombit të klientit. Në rast se ka ndonjë vakum informacioni, disa këshilla 

mund të jenë integruar me terapitë në proces dhe në çdo rast me recetë dhe aprovim të mjekut të 

tij / homeopatit / profesionistit tjetër shëndetësor të njohur nga ligji i vendit që klienti do të konsul-

tohet gjithmonë pavarësisht nga ndonjë indikacion, qoftë edhe verbal, i çdo operatori që lidhen me 

kompaninë ose me qarkun Daphne Point®. 

15. Protokollet që BioMetaTestet nganjëherë mund të sugjerojnë janë studiuar bazuar në litera-

turën naturopatike ose profilet e rrezikut të të dhënave që dalin nga BioMetaTestet ose sipas algo-

ritmeve që sistemi Daphne përdor në sistemet e tij të përpunimit BioMetaTest. Në çdo rast, asnjë 

protokoll, edukim dietik ose këshillë tjetër nuk duhet të miratohet për gratë shtatzëna ose 

gjidhënëse, përveç nëse autorizohet nga mjeku ose gjinekologu i tyre i besuar, ose nuk miratohet 

nga fëmijët ose foshnjat nëse nuk autorizohet shprehimisht nga mjeku ose pediatri i tyre, dhe asnjë 

protokoll nuk duhet të jetë birësuar për kafshën nëse nuk është i autorizuar nga veterineri juaj, ose 

nga ndonjë klient tjetër me një patologji të dukshme ose të dyshuar, pavarësisht nga serioziteti i saj, 

nëse nuk është i autorizuar nga mjeku juaj ose ndonjë mjek i autorizuar i shëndetit i cili tashmë po 

ndjek rastin e klientit ose ka ekspertiza ligjore për ta bërë këtë. Prandaj, klienti dëmshpërblen Daph-

ne Lab®, kompanitë e lidhura dhe Daphne Point® si dhe operatorët e tjerë të përfshirë në zinxhirin e 

furnizimit të produktit dhe / ose shërbimit nga çdo veprim juridik, penal ose civil, i çfarëdo natyre 

nëse është e natyrshme për produktin shoqërues dhe / ose shërbimin e BioMetaTest i cili përdoret 

në një mënyrë që nuk përputhet me këtë marrëveshje dhe / ose nuk është në përputhje me 

liçensën. BioMetaTesti ka vlefshmërinë e përdorimit të përkohshëm të shprehur në ditë siç trego-

het në vetë BioMetaTest, klienti nuk do të ketë më licencë për të përdorur BioMetaTest dhe shërbi-

met shoqëruese pas kësaj periudhe. Përdorimi i produktit jashtë licencës është rreptësisht i nda-

luar. Nëse nuk thuhet ndryshe, ajo ende synohet si liçensë e vlefshme për 90 ditë. Sapo të jetë 

marrë BioMetaTest, klienti duhet të lexojë dhe pranojë me kujdes të gjithë përmbajtjen e tij dhe 

nëse nuk e respekton atë, ai dëmshpërblen Daphne Lab®, kompanitë e shoqëruara dhe Daphne 

Point® nga çdo dëm i shkaktuar i çfarëdo lloji nëse përdoret në një mënyrë që nuk përputhet me 

rregullat e shprehura këtu dhe këshillat-sugjerimet në BioMetaTest. Përdorimi i produktit dhe shër-

bimeve shoqëruese në një mënyrë jo në përputhje me rregullat e kësaj marrëveshjeje në kushtet e 

liçensës mund të rezultojë në dëmtim cilësor të Daphne Lab® si dhe dëmtim të imazhit, në këtë rast 

klienti ose mjeku i tij ose kujdestari ligjor do të jetë përgjegjës për dëmet e tilla të shkaktuara në 

kompanitë e qarkut Daphne Lab any dhe për çdo kompani të lidhur dhe operatorët e përfshirë në 

proces, përfshirë Daphne Points®. 

16.  Formularët e aplikimit Daphne BioMetaTest që kanë të bëjnë me të mitur ose persona të 

paaftë duhet të mbajnë nënshkrimin e të paktën një prindi dhe duhet të autorizohen shprehimisht 

nga një prej prindërve ose kujdestarëve që pranojnë të gjitha kushtet e kësaj marrëveshjeje dhe 
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shtojcave pa ndonjë rezervë. Nënshkrimet e kujdestarëve ligjorë ose prindërve (mjafton vetëm një) 

e paraqitur në formularin e formularit të aplikimit 62 do të pranohen si të vërteta nga Daphne Lab®. 

Daphne Lab® nuk do të kontrollojë saktësinë e nënshkrimeve dhe as nuk do të jetë në gjendje ta 

bëjë këtë. Në rast se duhet gjetur një nënshkrim i rremë ose i falsifikuar i të miturit, Daphne Lab® 

rezervon të drejtën të raportojë prindërit, kujdestarët ose kujdestarët. Në rast se ka pasur një vjed-

hje të identitetit dhe një person tjetër ka plotësuar dhe nënshkruar aplikimin për anëtarësim 93 ose 

produkt / shërbim me formularin 62, konsumatorit i kërkohet të bëjë një raport të rregullt tek auto-

ritetet policore kompetente të vendit të tij dhe të dërgojë kopja e raportit tek Daphne Lab® brenda 

15 ditëve. Daphne Lab® nuk do të verifikojë se kush është kujdestari i vërtetë ose prindi ose kujde-

stari i të miturit duke pranuar vetëm nënshkrimin në formularin e aplikimit 62 ose formularë të 

tjerë në përputhje. 

17. Daphne Lab® rezervon të drejtën për të modifikuar BioMetaTest, grafikët, paraqitjen e tij, infor-

macionin që përmbahet në të, bazat e të dhënave, elementet dhe ushqimet, protokollet, direkto-

ritë, informacionet në faqen e internetit, çmimin dhe kushtet e shërbimit / produktit në çdo kohë 

pa pasur nevojë të njoftoni klientin, as Daphne Point®, as ndonjë operator tjetër ose kompani terri-

toriale koncesionare. Konsumatori, Daphne Point® ose çdo operator kërkohet të hetojë kohë pas 

kohe për çdo ndryshim ose ndryshim ose duke parë faqen zyrtare të internetit 

www.daphnelab.com ose drejtpërdrejt në kompaninë DaphneLab® duke dërguar e-mail në adresat 

e postat elektronike zyrtare në faqen e internetit në seksionin e kontaktit. 

18. Daphne Lab® zbaton statutin e saj të shërbimeve CAR, si dhe shënimet ligjore NL, shënimet 

ligjore për përdorimin e internetit, përdorimin e markave tregtare, politikën e privatësisë PP dhe 

dokumentet e bashkangjitura në vazhdim të kësaj produkti / shërbimi të kësaj marrëveshjeje furni-

zimi dhe garantojnë mbrojtjen dhe sigurinë e cilësisë globale për klientët e saj dhe për produktet e 

saj, me qëllim transparencën e vazhdueshme dhe të vazhdueshme midis palëve. Prandaj, këto do-

kumente janë pjesë integrale e kësaj marrëveshje, si dhe të gjitha procedurat për kërkimin dhe 

ekzekutimin e BioMetaTest. Konsumatori i cili nuk dëshiron të sigurojë dhe / ose që siguron të 

dhëna të pasakta dhe / ose jo të plota mund të ndikojë në procedurën e cilësisë së procesit, rezulta-

tin e vetë BioMetaTest dhe shërbimin; ajo gjithashtu detyron Kompaninë Daphne Lab® të fusë të 

dhëna të pasakta në arkitekturën e saj të softuerit, duke zhvlerësuar sistemin e llogaritjes dhe duke 

dëmtuar saktësinë e algoritmit, duke shkaktuar kështu dëme të mëdha që Kompania do të kërkojë 

kompensim. Në rast të të dhënave false ose të pasakta të ofruara nga klienti, raporti i provës ose 

BioMetaTest ose shërbimi i lidhur mund të falsifikohet, duke kompromentuar të gjithë rezultatin, 

Cilësinë e Kompanisë dhe imazhin e saj, si dhe bazën e të dhënave të llogaritjes që është baza e si-

stemi, në këtë rast klienti mund të denoncohet si civilisht dhe penalisht dhe pranon pa rezerva pa-

gesat e nenit art. 22. 

19. Konsumatori mund t'i referohet në çdo kohë Daphne Lab® për përpunimin e të dhënave të tyre 

personale dhe të ndjeshme, të njëjtat mbahen në përputhje me rregulloret aktuale në Rregulloren e 
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Privatësisë të PP-ve të pranishme në faqen e internetit të Daphne të cilën klienti pranon pa rezervë 

forma e tij përpara se të vazhdoni me blerjen dhe porosinë e BioMetaTest ose produkteve / shërbi-

meve shoqëruese. Përndryshe asnjë rimbursim nuk do të jetë i mundur. Në rast të një kërkese për 

anulim ose modifikim të të dhënave, pasi të futen në arkiva, klienti do të përballojë kostot relative 

të anulimit ose modifikimit, duke supozuar se kjo procedurë është e mundur dhe se nuk ndikon në 

të gjithë arkivin e bazës së të dhënave, të dhënat e së cilës nuk janë të lidhura me njëra-tjetrën.Për 

çdo çështje të privatësisë, duhet të kontaktoni Kontrolluesin e të Dhënave vetëm dhe ekskluzivisht: 

në këtë rast, Unizenic dhe jo menaxherët kombëtarë ose Daphne Point® lokale në territoret ndër-

kombëtare. 

20. Daphne BioMetaTest i kërkuar nga klienti direkt nga Daphne Lab® ose në një nga qendrat e tij 

Daphne Point® kudo në territorin ndërkombëtar, është një furnizim shërbimi ose shitje produkti me 

liçensë përdorimi relativisht të bazuar në kohë. Nëse nuk ka pasur marrëveshje të mëparshme, 

klienti merr përsipër të paguajë shumën që Daphne Lab® ose Daphne Points® do të kërkojnë me 

faturë në mënyrën më të shpejtë dhe në një zgjidhje të vetme. Vetë kërkesa e BioMetaTest duke 

dërguar formularin 62 në të gjitha format e saj si në letër ashtu edhe përmes internetit është de-

tyruese për pagesën e produktit sipas listës së çmimeve (LIST) e cila gjithashtu mund t'i dërgohet 

klientit ose të komunikohet verbalisht ose e personalizuar. Konsumatori duhet në çdo rast të pyesë 

për çmimin para çdo blerje dhe të kërkojë listën aktuale të çmimeve. 

21. Të gjitha dokumentet e dërguara në Daphne Lab® duke përfshirë të dhënat mjekësore, çdo 

shtojcë mjekësore, formularë dhe material tjetër në çdo format, do të trajtohen në përputhje me 

rregullat e sigurisë së privatësisë PP për kategorinë e të dhënave të ndjeshme, dhe kurrë nuk do t'i 

kthehen klientit madje me një urdhër të mundshëm nga një gjykatë lokale. Prandaj ju rekoman-

dojmë që të dërgoni vetëm kopje. 

22. Palët marrin përsipër të jenë etikisht korrekte ndaj njëra-tjetrës: në veçanti ato klienti merr 

përsipër që absolutisht të mos përdorë BioMetaTest për qëllime statistikore, demonstrative, gaze-

tareske, studimore, krahasuese ose matje shkencore ose para shkencore ose për qëllime të tjera 

matjeje ose për përdorime të pahijshme që nuk janë planifikuar ose të lejuara nga licenca e përdori-

mit nëse nuk është autorizuar shprehimisht me shkrim nga Daphne Lab® që kryen Testet, testet ose 

shërbimet BioMetaTest, ose për të zbuluar BioMetaTest tek kompanitë konkurruese, ose tek kush-

do që dëshiron të bëjë një përdorim të gabuar ose spekulativ të tij, si dhe infra ose për komunikimin 

e të dhënave të rreme ose të pasakta. Sjelljet e tilla do të jenë juridikisht dhe administrativisht 

përgjegjëse me një kërkesë financiare që klienti (dhe bashkërisht ata që kanë porositur produktin / 

shërbimin nga klienti) do t'ia paguajnë menjëherë Daphne Lab®, pa ndonjë mosmarrëveshje, në 

shumën prej njëzet mijë eurosh për BioMetaTest kërkohet për një qëllim të tillë ose në çdo rast për 

përdorim që nuk përputhet me licencën plus çdo dëm të shkaktuar Daphne Lab®, Daphne Points® 

dhe kompanive të lidhura dhe profesionistëve të lidhur. Informacioni që përmbahet në BioMeta-

Test është i një natyre personale dhe klienti nuk mund t'ia zbulojë atë në asnjë mënyrë palëve të 

treta përveç në një mënyrë personale dhe konfidenciale. Konsumatori në asnjë rast nuk mund t'i 
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shpërndajë ato në media sociale, internet, TV, radio, gazeta, etj. ose shpërndahen në publik ose në 

masë. Përndryshe, klienti është i gatshëm të paguajë shumën e rënë dakord këtu shprehimisht prej 

pesëmbëdhjetë mijë eurosh pa rezerva, një pjesë të mirë te DaphneLab® plus çdo dëm të shkaktuar 

ndaj kompanive. Për të gjitha sjelljet e tjera që janë të ndryshme dhe në kundërshtim me liçensën e 

përdorimit, klienti ose kushdo që zë vendin e tij ose në emër të tij dhe në emër të tij do të paguajë 

shumën prej njëzet mijë eurosh për çdo shkelje. 

23. Për çdo pyetje të paqartë dhe çdo dyshim në lidhje me këtë kontratë furnizimi, klienti mund t'i 

shkruaj Daphne Lab® i cili do ta informojë klientin sa më qartë që të jetë e mundur dhe brenda një 

kohe të arsyeshme. 

24. Konsumatori pranon, kur plotëson formularin 62 ose ndonjë formë tjetër me të cilën ai kërkon 

BioMetaTest dhe / ose shërbimet shoqëruese dhe e paraqet atë në Daphne Lab® ose në një qendër 

Daphne Point® ose duke e dërguar atë në forma të ndryshme tek kompania, të gjitha kushtet e 

kësaj marrëveshje si dhe kushtet në formularin 62 të azhurnimit të versionit të fundit në faqen e 

internetit të Daphne. Nënshkrimet në formën 62 kërkohen shprehimisht për autorizimin për të për-

punuar të dhëna personale, si dhe pranimin e kushteve, por nëse ka nënshkrime të rreme ose të 

falsifikuara, ne do të vazhdojmë sikur nënshkrimet të ishin autentike. Çdo model i nënshkruar që 

mungon në fushat e kërkuara nuk mund të përpunohet. Nëse nuk tregohet asnjë preferencë, Bio-

MetaTest do të përpunojë automatikisht BioMetaTestin e biointolerancave ushqimore aktualisht në 

fuqi. Kontrata perfeksionohet në një mënyrë sinallagmatike kur klienti kërkon një BioMetaTest ose 

shërbime shoqëruese. Edhe nëse formulari i aplikimit nuk është plotësuar në mënyrë korrekte 

(edhe nëse nuk ka nënshkrime) konsumatori konsiderohet të ketë pranuar të gjitha këto kushte dhe 

shtojca. Deklaratat që përdoruesi tregon në formularin e kërkesës janë të vërteta dhe përdoruesi 

gjithashtu deklaron se nuk ka lënë asnjë element dhe ka raportuar vetëm dhe vetëm të vërtetën. 

Konsumatorit i kërkohet të bëjë një kopje të formularit të aplikimit 62 pasi kompania nuk ofron ko-

pje dhe mund të shkatërrojë letrën pas përfundimit të shërbimit të shitjes si dhe çdo bashkëngjitje. 

Formulari 62 është personal dhe jo i transferueshëm, veçanërisht nëse përmban kode që identifiko-

jnë Daphne Point®, mund të përdoret vetëm nga pronari i kodit. 

25. Për interpretimin e kësaj kontrate dhe mosmarrëveshjeve ligjore midis klientit dhe Daphne Lab® 

ose kompanive të lidhura, Gjykata e Gjibraltarit është kompetente, ekskluzivisht dhe pa rezerva për 

klientin. Për çdo mosmarrëveshje, konsumatori do të duhet të kontaktojë vetëm dhe vetëm në Gi-

braltar Bar. Gjykatat e tjera ose gjykatat ligjore të kombeve të tjerë nuk do të merren parasysh. Në 

rastin e shkeljeve të së drejtës së autorit, patentave, sekreteve industriale dhe shkeljeve të tjera të 

të drejtave që u referohen kompanive ose personave në shtetet e tjera përveç asaj të Gjykatës 

kompetente, persona të tillë ose kompani që zotërojnë të drejtat në mënyrë të pavarur mund të 

ndërmarrin veprime ligjore nga kombet e tjera klienti ose shkelësi përtej juridiksionit të shprehur 

këtu. Për të ushtruar të drejtat e tyre, kompanitë e lidhura me Daphne Lab® përtej këtij juridiksioni 

mund të drejtohen në gjykatat lokale që i përkasin territorit të tyre ose territoreve të ndryshme. 
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Konsumatori duhet në çdo rast të kontaktojë gjykatën kompetente të pronës së Daphne Lab® siç 

është shprehur tashmë në atë të Gjibraltarit. 

26. Të gjitha dispozitat e kësaj kontrate zbatohen brenda kufirit maksimal të lejuar nga ligjet territo-

riale kompetente të zbatueshme për secilin rast individual. Nëse një dispozitë e kësaj kontrate kon-

siderohet e pazbatueshme nga një organ kompetent me një dënim të vlefshëm ligjërisht në të gjitha 

shkallët e tij, ajo do të zëvendësohet nga një dispozitë që lejon sa më shumë të jetë e mundur të 

arrihet qëllimi i një dispozite të pazbatueshme. Pjesa tjetër e kontratës nuk është modifikuar dhe 

do të mbetet e vlefshme në të gjitha pjesët e tjera. Para se të ndërmerrni ndonjë veprim ligjor, 

klienti duhet të kontaktojë Daphne Lab® për çdo sqarim dhe / ose kërkesë. Nëse konsumatori nuk 

merr atë që dëshiron, ai do të duhet t'i drejtohet një arbitrimi të palës së tretë jashtë gjykatës dhe 

së fundmi, nëse arbitrazhi i palës së tretë është gjithashtu plotësisht në përputhje me kërkesat e 

klientit dhe e njëjta nuk është marrë ata nga DaphneLab® atëherë ai do të ketë të drejtë të kontak-

tojë Gjykatën e kompetencës siç shprehet në artikullin 25. Daphne Lab® është një markë e licensuar 

për disa kompani vendase në territoret ndërkombëtare që shpërndajnë produkte editoriale, njohuri 

teknike, shërbime, etj. BioMetaTest është një markë tregtare dhe një produkt editorial i siguruar 

nga Unizenic Limited nga ana e tij shpërndarë dhe licencuar për përdorim nga kompani të ndryshme 

lokale në territoret ndërkombëtare. Çdo abuzim i të drejtës së kopjimit, markave tregtare, të 

dhënave, bazave të të dhënave, direktorive, uebit, njohurive teknike, procedurave, patentave, pro-

grameve kompjuterikë, dizajnit, faqosjes, etj., do të ndiqet nga kompanitë vendase që kanë licencë 

dhe të drejtë, por gjithashtu mund të ndiqet ndërkombëtarisht nga kompani të huaja ose në të 

njëjtën kohë nga disa kompani dhe në disa gjykata kompetente në të njëjtën kohë, si dhe çdo dëm-

tim i pronës ose imazhit ose të lidhura.  I gjithë BioMetaTest përpunohet jashtë komunitetit evro-

pian në kompani të ndryshme dhe struktura informatike nën përgjegjësinë e pronarëve të njohurive 

teknike. Modeli matematikor që qëndron në themel të teknologjisë është gjithashtu i një natyre 

statistikore-konferenciale dhe mund të gjenerojë rezultate të ndryshme edhe për të njëjtën mostër 

siç është normale për modele të tilla bazuar në profilet e rrezikut siç përshkruhet tashmë. Të 

dhënat e rreme të komunikuara me Daphne Lab® mund të zhvlerësojnë jo vetëm raportin, por edhe 

vetë strukturën e arkitekturës softuerike të kompanisë; kushdo që i furnizon ata mund të denonco-

het dhe do të jetë si në mënyrë civile po ashtu dhe penalisht përgjegjës dhe i disponueshëm për të 

paguar për çdo dëm përveç pagesës së shumave të rëna dakord si në artikullin. 22 për kompanitë 

dhe profesionistët e ndryshëm të lidhur dhe për Daphnelab®. 

26A. Nga momenti i pagesës së një shërbimi / produkti Daphne ose të bashkëpunëtorëve të tjerë, 

konsumatori ose Daphne Point® do të duhet të shpenzojnë atë që ai ka blerë në një kohë teknike të 

rënë dakord me shkrim ose të treguar në faturë ose me marrëveshje të tjera. Në përgjithësi, koha 

teknike varet nga shërbimi ose produkti, në çdo rast do të jetë përgjegjësia e klientit të pyesë për 

kohën teknike të kaluar në një produkt / shërbim. Konsumatori mund të paguajë në faqet përkatëse 

dhe specifike të tregtisë elektronike gjithashtu me një sistem të pagesave elektronike si PayPal, Vi-



12/15 

D
a

p
h

n
e

 L
a

b
 -  w

w
w

.d
ap

h
n

elab
.co

m
 - in

fo
@

d
ap

h
n

elab
.co

m
  

Markë e regjistruar  

Kompania e regjistruar në Zyrën e Regjistri-
mit Kombëtar të Kërkimeve të Ministrisë së 
Universitetit dhe Kërkimeve Italiane. 
Sistemi i teknologjisë i patentuar. 
Konform me Shëndetin ISO 9001 - EA 38. 

Sistemi i kompanisë sipas 

 

 
UNI EN ISO 9001 

Metoda të lidhura me autoritetet 
shëndetësore të qeverisë italiane 

me përsëritshmëri të 94%  

sa, karta Maestro dhe qarqe të tjera (nëse ka), në këtë rast mund të kërkohet një përqindje shtesë që 

sistemi gjeneron automatikisht për tarifat përkatëse të transaksionit. Kur produkti / shërbimi ose në 

çdo rast BioMetaTest ose testi është përpunuar, ai nuk mund të kthehet më. Çdo rimbursim i paraqi-

tur dhe kërkuar në mënyrë korrekte nga klienti mund të bëhet vetëm dhe vetëm para se të përpuno-

het BioMetaTest. Në këtë rast, megjithatë, mund të ketë kosto të sekretarisë ose menaxhimit teknik 

që klienti do të duhet të paguajë si tarifa transferimi për transaksionet bankare, kostot e transportit 

postar që Daphne Points® fillimisht morën përsipër dhe shpenzimet e tjera të bëra ose nga xhepi. 

26B. Është absolutisht e ndaluar të interpretohet BioMetaTest pa marrë nga DaphneLab® një vërte-

tim përkatës që mundëson interpretimin i cili zakonisht jepet pas trajnimit dhe kurseve të praktikës. 

Çdokush, përfshirë mjekët, profesionistët shëndetësorë, CTU, ose të ashtuquajturin ekspert, edhe 

nëse është caktuar nga një gjykatë lokale, interpreton ose merr përsipër të interpretojë një BioMeta-

Test ose jep mësime interpretimi të BioMetaTest pa një certifikim relativ të autorizuar dhe zyrtar 

është i përgjegjshëm të ankohen si në trajtë civile ashtu edhe penale nga secila gjykatë kompetente 

territoriale duke përfshirë atë të territorit të shkelësit dhe e njëjta do të paguajë Daphne Lab® atë që 

është vendosur në përputhje me nenin 22 të njëzet mijë eurove. Mjeku do të jetë në gjendje të mira-

tojë ose modifikojë protokollet e përfshira në BioMetaTests ose sugjerimet përkatëse, por asnjëherë 

të interpretojë BioMetaTests pa një çertifikim të mundshëm nga kompania jonë. Askush nuk do të 

jetë në gjendje të kritikojë, përçmojë, shpifë çdo shërbim, procedurë, teknologji dhe / ose produkt 

Daphne Lab® në publik ose ndaj të tjerëve pa pasur prova konkrete të asaj që pretendon në formën e 

studimeve të vlefshme klinikisht. Në këtë rast, shkelësi do të denoncohet civilisht dhe penalisht dhe 

do t'i nënshtrohet pagesave të nenit 22 të njëzet mijë eurove. 

27. KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT ARSIMOR 

Për kushtet e kontratës së shërbimit arsimor dhe kurseve të trajnimit mbi Intolerancën Ushqimore, 

BioMetaTest ose shërbime të tjera naturopatike ose mjekësore natyrore, kontaktoni Daphne Lab® 

direkt për marrëveshje të brendshme. Çdo shërbim arsimor i pranishëm në sit ose i lidhur me të është 

vetëm për qëllime informative, prandaj klienti dhe Daphne Point® duhet të konsultohen gjithmonë 

me një mjek për çdo aplikim të protokolleve ose këshillave, duke lehtësuar Daphne Lab® nga çdo për-

dorim i pasaktë i shërbimeve. Kurse trajnimi Daphne Lab® ose kushdo që është i lidhur me këto shër-

bime. Çdo dosje didaktike, CD-ROM, DVD kursesh dhe konferencash, material didaktik, faqe me 

përmbajtje didaktike, manuale, etj., që pika Daphne®, klienti ose ndonjë vizitor tjetër ka qenë në 

gjendje të marrë në çdo formë, nuk mund t'u zbulohet palëve të treta në asnjë mënyrë dhe në 

çfarëdo forme të mundshme, as të fotokopjuara, as të skanuara ose të arkivuara në një mënyrë të 

pasigurt, as të dërguara për këdo nën marrëveshje të ndryshme të shkruara me Kompaninë. Në 

përgjithësi, konsumatori nuk do të jetë në gjendje në asnjë mënyrë të ketë qasje ose të shohë mate-

rialin arsimor për të cilin shpërndarja e një materiali të tillë është e ndaluar për personelin jo të auto-

rizuar shprehimisht nga DaphneLab®. 
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28. KOMUNIKIMI NË LIDHJE ME DOKUMENTACIONIN E DISPONUESHËM OSE NË LETËR, OSE PËR-

MES POSTËS ELEKTRONIKE, NË FAQET OSE SERVERAT QË LIDHEN DHE JANË NË PRONËSI TË DAPHNE 

LAB® OSE KOMPANIVE TË LIDHURA ME MARKËN DHE NË CD ROM-s OSE DVD OSE MEDIA TË TJERA. 

Daphne Point® ose konsumatori është i autorizuar të përdorë Dokumentacionin e disponueshëm në 

serverin që pret faqen në fjalë ose në pronësi të kompanisë me kusht që (1) komunikimi për të 

Drejtën e Kopjimit në përputhje me ligjin të jetë i pranishëm në të gjitha kopjet dhe që ai të jetë 

shoqëruar me autorizimin e duhur me shkrim, (2) përdorimi i një Dokumentacioni të tillë është men-

duar vetëm për qëllime informative ose vetëm për përdorim personal dhe jo-komercial dhe jo-

zbulues dhe se Dokumentacioni i lartpërmendur nuk kopjohet ose shpërndahet në ndonjë kompjuter 

të rrjetit ose transmetohet përmes çdo kanal komunikimi (ueb, radio, TV, gazeta, media sociale, etj.); 

(3) asnjë ndryshim, qoftë edhe minimal, nuk është bërë në asnjë pjesë të Dokumentacionit pa autori-

zimin e kompanive të pronarit; (4) që çdo përdorim përtej liçensës është gjithmonë i autorizuar nga 

kompania Daphne Lab®. Përdorimi për ndonjë qëllim tjetër është i ndaluar shprehimisht dhe mund të 

rezultojë në dënime të rënda civile dhe penale. Shkelësit do të ndiqen penalisht në masën maksimale 

të lejuar nga ligji në fuqi ose në çdo rast nga vendi i pronarit të të drejtës së kopjimit ose që ka liçensa 

për to në Gjykata dhe nga gjykatat lokale të juridiksionit territorial të kompanive edhe nëse ato nuk i 

përkasin forumit të juridiksionit të përgjithshëm sipas nenit 25. Shkelësit e madje edhe një pike të 

vetme të përmendur më lart do të jenë të gatshëm të paguajnë shumat siç jepen nga neni 22. Doku-

mentacioni i treguar më sipër përfshin strukturën ose paraqitjen dhe / ose grafikët e faqes në inter-

net të Daphne Lab® ose ndonjë faqe tjetër të zhvilluar, të liçensuar, i kontrolluar ose në pronësi të 

Daphne Lab® ose Unizenic ose kushdo që zë vendin e tij ose që është i liçensuar. Bazat e të dhënave si 

listat bromatologjike, listat e ushqimeve, listat e elementeve, listat e plota ose të pjesshme, emrat e 

Daphne Point®, listat e shkarkueshme nga faqja e internetit, drejtoritë, seksionet e lidhura, manualet 

etj., edhe të pjesshëm, ato mbrohen nga privatësia dhe / ose e Drejta e Autorit dhe nuk mund të kop-

johen ose të përdoren nëse nuk është rënë dakord ndryshe. Përdoruesi i klientit që është në kundër-

shtim me këto marrëveshje dhe nuk ka marrë autorizim me shkrim do të paguajë menjëherë 

pesëmbëdhjetë mijë euro për çdo shkelje, si dhe do të ndiqet penalisht nga ligji penal dhe civil. Ele-

mentët përbërës të faqeve në internet të Daphne Lab® mbrohen nga marrëveshjet tregtare, nga ligjet 

për markat e regjistruara tregtare dhe nga konkurrenca e pandershme dhe nga ligje të tjera kombëta-

re dhe ndërkombëtare dhe nuk mund të kopjohen ose imitohen tërësisht ose pjesërisht. Asnjë logo, 

element grafik, tingull ose imazh i marrë nga një faqe në internet Daphne Lab® nuk mund të kopjohet 

ose ritransmetohet pa lejen e shprehur të zyrës së regjistruar të Daphne Lab® ose selisë që zotëron 

pronat. I gjithë informacioni që përmbahet në faqet e Daphne Lab® azhornohet në një bazë jo-

periodike në përputhje me ligjet e botimit që i përkasin kompetencës ligjore të botuesit Unizenic. 

Përmbajtja e CD-ROM-eve ose DVD-ve të Daphne Lab® është ekuivalente dhe ka të njëjtat karakteri-

stika ligjore dhe të së drejtës së autorit si faqja e përmendur më poshtë. Përmbajtja e CD-ROM / DVD-

ve janë produkte editoriale të qeverisura nga ligjet e botimit dhe në çdo rast nga e drejta e kopjimit 

dhe e drejta ndërkombëtare e kopjimit. Disa seksione, madje edhe në faqet e internetit, me fjalëkali-
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me u jepen vetëm ekspertëve në fushën e mjekësisë natyrore si farmacistët, mjekët, biologët, naturo-

patët dhe profesionistë të tjerë këtu të përcaktuar përgjithësisht si Daphne Point®. Disa hyrje në sit 

dhe në dokumente janë konfidenciale dhe Daphne Lab® u jep fjalëkalimin vetëm klientëve të kufizuar 

dhe të veçantë, për qëllime mjekësore, naturopatike ose komerciale. Detyrimi i dokumenteve të tilla 

për të hyrë në informacione konfidenciale ose për të dhënë fjalëkalimin pa autorizim është konfigu-

ruar si një vepër penale, administrative dhe civile. I gjithë materiali informues, didaktik, DVD, module, 

etj. është e rezervuar për qëllimin e vetëm të kryerjes korrekte të BioMetaTest, testeve dhe shërbi-

meve sipas kësaj marrëveshjeje NL dhe nuk mund të përdoret për qëllime të ndryshme përveç nëse 

autorizohet shprehimisht nga Daphne Lab®. Disa të dhëna ruhen në servera në vende të tjera nga ato 

të Klientit dhe pronësia e këtyre të dhënave u përket kompanive ndërkombëtare të vendosura përtej 

Komunitetit Evropian. Detyrimi i sistemeve ose tërheqja e të dhënave sikur të ishin në territorin e vet 

pa kërkuar autorizim barazohet me vjedhjen e të dhënave ndërkombëtare dhe shkeljen e marrëve-

shjeve ndërkombëtare të pronësisë industriale dhe intelektuale dhe sjellje të tilla mund të denonco-

hen si në nivelin civil ashtu edhe në atë penal dhe shkelësi i ligjit menjëherë do të vë në dispozicion 

për pagesë të menjëhershme prej njëzet mijë eurosh në përputhje me nenin 22 më poshtë, përveç 

çdo dëmi të shkaktuar ndaj Kompanisë dhe kompanive të lidhura. Të gjitha dokumentet e faqes në 

internet të Daphne, të gjitha ato të shënimeve ligjore, modulet 62 dhe përmbajtja e saj të azhornuara 

në versionin më të fundit, fjalorin, ambientet, bashkëngjitjet janë pjesë e kësaj marrëveshjeje NL. 

Klienti, mjeku i tij, ose profesionisti i tij që e ndjek, Daphne Point®, shoqëritë e shoqëruara, kompa-

nitë territoriale koncesionare, ekspertët e sektorit që janë të përfshirë në ofrimin e shërbimit dhe / 

ose produktin editorial, ndonjë përdorues tjetër ose thjesht kurioz Shtetit Lokal ose Organit të Qeve-

risjes Lokale, u kërkohet të përputhen plotësisht me këtë Marrëveshje dhe të gjitha anekset e saj. Kjo 

marrëveshje hartohet në italisht si një origjinal i pranuar nga klienti dhe çdo përdorues tjetër. Çdo 

gjuhë tjetër duhet të konsiderohet vetëm përkthim i mirësjelljes që nuk është pjesë e marrëveshjes. 

Daphne Point® pranon, përveç kontratës në formularin e ngjitjes 93, edhe këtë marrëveshje dhe të 

gjitha shtojcat e saj duke përfshirë kodet etike dhe shtojcat e tjera në tërësinë e tyre pa përjashtim. 

Në biometatest mund të ketë një çmim mbulesë që konsumatori ose Daphne Point® nuk duhet të he-

që. 

Disa marka mund të jenë marka tregtare të regjistruara, të gjithë klientët, përdoruesit, Daphne Point® 

ose kushdo që është i përfshirë në ndonjë mënyrë në përdorimin e markave tregtare të regjistruara u 

kërkohet të informojnë vetveten për regjistrimin e tyre dhe është absolutisht e ndaluar të përdorin 

marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara pa autorizimin e të drejtës së autorit me shkrim nga 

Daphne Lab®, në rast të shkeljes së këtij ndalimi uzurpuesi do të duhet të paguajë Daphne Lab® tri-

dhjetë mijë euro për çdo shkelje të markës tregtare përveç dëmeve dhe çdo ankese civile dhe penale 

që pason. 

Bashkangjitur kësaj marrëveshjeje NL janë: Politika e Privatësisë (PP), Karta e Shërbimit (CAR), Kodi i 

Etikës i Grupit (COE), Kodi i Etikës i Daphne Point (CEP), Forma 62, Forma 93, Shembuj të BioMetaTest 

në faqen e internetit www.daphnelab .com dhe të gjithë përmbajtjen e tyre dhe liçensat përkatëse të 
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përdorimit, çdo broshurë dhe udhëzim i pajisjeve mjekësore të tilla si Swabel (nëse përdoret), kushtet 

e faqes në internet (TW) dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese, të lidhura dhe referuara ose 

referuara në këtë dhe në bashkëngjitje. Të gjithë BioMetaTest janë nën liçensë për të përdorur (LU) 

që konsumatorit i kërkohet të lexojë para se të përdorë BioMetaTest pa ndonjë rezervë. Përdoruesi, 

klienti, Daphne Point® ose kompanitë e jashtme marrin përsipër të mos përfshijnë Daphne Lab ® dhe 

kompanitë e lidhura në ndonjë mosmarrëveshje ligjore ose të ndonjë natyre tjetër, për më tepër ata 

marrin përsipër të mbajnë sekrete të gjitha informacionet dhe marrëveshjet që nuk janë bërë publike 

tashmë. 

 

                           Stafi i Daphne Lab® 


