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Általános Szerződési Feltételek 

e-Oxi Páciens monitorizáló rendszer igénybevételéhez 

         

(Hatályos: 2021.01.07  napjától) 

         

Az E-Medlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató, valamint a  

http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu  oldalon elérhető e-Oxi telemedicina szolgáltatásra 
(továbbiakban: e-Oxi vagy Szolgáltatás) regisztrált felhasználók, mint Ügyfél  - részletes 

meghatározás a következő bekezdésben -  között létrejött jogviszonyra, a jelen 

Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Az Ügyfél és a Szolgáltató a 

továbbiakban együttesen: Felek. A Felek között a regisztrációval mint 

szerződéskötéssel létrejött jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek az 

irányadóak, mivel a Szolgáltató lehetővé tette az Ügyfélnek, hogy a jelen dokumentum 
tartalmát a regisztráció során, illetve regisztrációt megelőzően megismerje, ezt követően 
az Ügyfél teljes körben megismerve és tudomásul véve a regisztrációval, illetve 
szerződéskötéssel mint külön, kifejezett nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek 
ismerte el. 

A szolgáltatás igénybevétele meghívás alapú, a Szolgáltató Partnerei által meghívott 

Ügyfelek számára, a meghatározott díjtételek és feltételek teljesülése esetén 

használható. Az alkalmazás használatához szükséges előfizetést és pulzoximétert az 

E-MedLab Hungary Kft. a 2. sz. mellékletben meghatározott áron bocsátja az Ügyfél 

rendelkezésére. 

1. Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei: 

1.1. A szolgáltató neve: E-Medlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  

1.2. Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85/B. 3. em. 

1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-333079 

1.4. Adószám: 26577414-2-41 

1.5. Képviselő : Dr. Kulin Sándor Zsolt ügyvezető 

1.6. Telefonszám: +36304446908 

1.7. E-mail cím: info@scn4all.com 

http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu
mailto:info@scn4all.com
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2. A felek jogviszonyának általános szabályai 

2.1. A Szolgáltató az általa értékesítésre kerülő Szolgáltatást a jelen Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően nyújtja  Ügyfelei részére. A Felek 

jogviszonyára egyebekben a vonatkozó jogszabályok irányadók. 

2.2. Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi, 
illetve technikai feltételekkel, valamint a szükséges szaktudással rendelkezik, a 
Szolgáltatást a hatályos jogszabályok betartásával biztosítja. 

2.3. A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt 

Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tevékenységek ellátásához a Szolgáltató 

közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz. A Szolgáltató a közreműködőire 

(alvállalkozóira) bízott közvetített tevékenységékert úgy felel, mintha a 

tevékenységeket saját maga látta volna el. 

 

3. Az e-Oxi (Szolgáltatás) igénybevételének feltételei, menete 

3.1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének technikai 

előfeltétele, hogy rendelkezik olyan okoseszközzel, amely legalább a következő 

rendszerkövetelményeknek megfelel: legalább iOS 12.0 / Android 7.0 fut rajta, 

webböngészője megfelel a következőknek: aktuális vagy előző verziójú Microsoft 

Edge, vagy Chrome, vagy Firefox vagy Safari, alkalmas Bluetooth kapcsolat 

létesítésére külső eszközzel, valamint stabil hálózati adatkapcsolattal, illetve  

rendelkezik aktív mobil előfizetéssel, melyhez SMS fogadására képes hívószám 

tartozik. 

3.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás mérési funkciójának 

igénybevételének előfeltétele, hogy felhasználó legalább 1, azaz egy darab egészséges 

ujjal rendelkezzen a kezén. 

3.3. A Szolgáltatás regisztrációs folyamatának  lépései a következőek: 

3.3.1. Az Ügyfél Szolgáltatója Partnerétől kap meghívót a regisztrációhoz. Az SMS-t a 

regisztrációs linkkel a Szolgáltató Partnere küldi. 

3.3.2. Az Ügyfél a meghívó SMS-ben található linken keresztül jut a regisztrációs 

oldalra, ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Irányelvek 

találhatóak meg. A dokumentumok olvasása után az Ügyfélnek  a jelölőnégyzetek 

kipipálásával nyilatkoznia kell, hogy megismerte és elfogadja a dokumentumokban 

leírtakat. 

3.3.3. A regisztráció befejeztével a következő lépés az Ügyfél általi  e-Oxi  alkalmazás 

letöltése az Appstore-ból vagy a Play Store-ból. 
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3.4. Felek megegyeznek, hogy a szerződéssel létrejött jogviszony közöttük a 3.3.2 

pontban foglaltak szerinti regisztrációs folyamat lépéseit követve akkor jön létre, 

amikor az Ügyfél sikeresen eléri a ‘Sikeres Regisztráció’ lépést  az engedélyek 

jóváhagyását követően.  

3.5. A Szolgáltató az alkalmazásban található “tutorial”-ban részletes magyarázatot 

ad a pulzoximéter (későbbiekben Eszköz) használatáról, különösen kitérve az 

okostelefonnal történő kapcsolat létesítésre, a mérés elvégzésnek módjára, továbbá, 

hogy az Ügyfélnek mire érdemes figyelnie a mérési eredmények küldésénél. 

3.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az e-Oxi alkalmazás kizárólag a Szolgáltató által 

értékesített, regisztrált Eszközzel vehető igénybe. 

3.7. Az Eszköz meghibásodása esetén az Ügyfél felveheti a kapcsolatot a 

Szolgáltatóval. Az eszköz pótlásra kerül, amennyiben garanciális jellegű a 

meghibásodás. 

3.8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott Eszközzel történő 

mérések az Ügyfél e-Oxi fiókjában tárolódnak, és a Szolgáltató vagy Partner - aki 

meghívta az Ügyfelet a Szolgáltatás használatára- számára vizsgálat céljából 

hozzáférhetőek. A hozzáférés magába foglalja az Ügyfél profil információit, a mérés 

előtti és mérés utáni információkat, megjegyzéseket, valamint a mért pulzushullám 

adatokat és a számított paramétereket. A mért adatok és a kapcsolódó beviteli adatok 

részletes felsorolását a dokumentum 1. Melléklete tartalmazza. 

4. Felelősség 

4.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az e-Oxi Rendszer nem minősül validált 

orvostechnikai eszköznek. A rendszerben lévő, számított paraméterek nem kerültek 

még orvosi validációra. A mért és számított paraméterek nem ekvivalensek és nem 

használhatóak engedélyezett orvosi mérési módszerek és eszközök helyettesítésére. 

4.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az E-Medlab Hungary Kft. nem nyújt 

semmilyen orvosi tanácsot, beleértve de nem kizárólag a kezeléseket és gyógyszer 

terveket, diagnózisokat vagy egészségügyi állapot értékelést. Ezeket a javaslatokat 

minden esetben okleveles orvosi szakembernek kell adnia, ezért az E-Medlab 

Hungary Kft kifejezetten tanácsolja az Ügyfélnek, hogy kérje orvos tanácsát az 

alkalmazás használata mellett, illetve mielőtt bármi orvosi döntést hozna. 

4.3. Sem a Szolgáltató nem vonható felelősségre annak következményeként vagy 

eredményeként, hogy az Ügyfél megsérti a jelen szakasz rendelkezéseit, főként arra 

vonatkozóan, hogy az e-Oxi szolgáltatást saját döntése értelmében orvosi értékelésre 

vagy tanácsadásra használja. 

5. Az e-Oxi időbeli hatálya, regisztráció inaktiválása, szerződés 

megszűnése 
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5.1. Az Ügyfél írásban kérvényezheti az e-Oxi fiókjának törlését az info@scn4all.com 

e-mail címen keresztül. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a törlés teljesítésére 15 

munkanapon belül. A törlés jelentése, hogy az Ügyfél nem tud belépni a 

Szolgáltatásba, az Ügyfél személyes információi, úgymint név, e-mail cím törlődnek, 

azonban anonim jelleggel tárolódnak a mért adatok. Anonim információ olyan 
információ, amely nem kapcsolható össze azonosított vagy azonosítható természetes 
személlyel, továbbá az így keletkezett anonimizált adatok, természetes személyekkel való 
(eredeti) kapcsolata, többé már nem lesz helyreállítható, az anonimizált adatok már nem 
személyes adatok ezért Szolgáltató már nem alkalmazza ezen adatokra a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályait. 

5.2. Az Ügyfél fiókjának törlése egyben a szerződés megszűnését is jelenti 

5.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy a Partnernek joga van 

figyelmeztetés nélkül, bármikor felfüggeszteni vagy törölni az Ügyfél fiókját. 

6. Adatvédelem, titoktartás 

6.1. Szolgáltató az Ügyfél előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a 
hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben (Info. tv.), valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) 
foglaltaknak megfelelően végzi. Szolgáltató elkötelezett Ügyfelei és Partnerei személyes 
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési 
jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató erre tekintettel a személyes adatokat bizalmasan 
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 
adatok biztonságát megőrzi és garantálja. 

6.2. Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóját a https://okospulzoxi.hu/e-

Oxi.hu/adatvedelem címen közzéteszi, mint Adatkezelő. A Szolgáltató a dokumentum 

tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatvédelmi Tájékoztató 

tartalmazza az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait, a kezelendő adatok 

körének meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját és ahol az 

szükséges, ott az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, valamint a szolgáltatás 

nyújtása során közreműködő adatfeldolgozók körét. 

6.3. Szolgáltatónak időbeli korlát nélkül titoktartási kötelezettsége áll fenn, a Szolgáltatás 
teljesítése során a jelen szerződés hatálya alatt az Ügyféllel kapcsolatban tudomására jutott 
minden (így különösen egészségügyi) adat tekintetében, kivéve, amennyiben Ügyfél ez 
alól írásban felmentést adott. 

mailto:info@scn4all.com
https://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu/adatvedelem
https://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu/adatvedelem
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6.4. Az Ügyfél nem hoz nyilvánosságra információt a szolgáltatással, a mért 

adatokkal, működésével kapcsolatban harmadik személy részére - kivéve, ha 

előzetesen kifejezetten megállapodtak a Szolgáltatóval vagy a Partnerrel. 

6.5. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által, a  

szerződés időtartama alatt gyűjtött vagy kezelt adatokat kutatási és statisztikai célra, 

a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó, a kutatási célra 

felhaszálandó adatokat az általa feldolgozott adatokból állítja elő, úgy, hogy biztosítva 

legyen ezen adatok végleges anonim jellege (anonim információ olyan információ, 

amely nem kapcsolható össze azonosított vagy azonosítható természetes személlyel), 

továbbá az így keletkezett anonimizált adatok, természetes személyekkel való 

(eredeti) kapcsolata, többé már nem lesz helyreállítható, az anonimizált adatok már 

nem személyes adatok ezért Szolgáltató már nem alkalmazza ezen adatokra a 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályait. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1. Felek megállapodnak, hogy minden, a Szolgáltatással és szerződésükkel 

kapcsolatos kommunikációjuk hivatalos, amennyiben az, az Ügyfél e-Oxi fiókjához 

csatolt, Ügyfél e-mail címéről érkezik a Szolgáltató info@scn4all.com e-mail címére. 

Hasonlóképpen, a hivatalos e-mail cím a Szolgáltató részéről kommunikáció esetén 

az info@scn4all.com.  

7.2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek  egyes rendelkezései vagy 

rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá 

válna, úgy ez nem érinti jelen dokumentum többi részének érvényességét. Ebben az 

esetben az(ok) a szabályozás(ok) értelmezése(ik) érvényes(ek), amelyek a lehető 

legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) 

célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, 

úgy a Felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – 

kiegészítő szerződés(eke)t kötnek. Ez a szabályozás érvényes az Általános Szerződési 

Feltételek végrehajtása vagy értelmezése során felmerült bármely szabályozási 

hézagokra is. 

7.3. A Szolgáltatással kapcsolatos további információkért, valamint a reklamációk 

ügyében vegye fel a kapcsolatot  a Szolgáltatás Szolgáltatójával , cím: E-Medlab 

Hungary Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 85., Magyarország,  telefon: +36-30-4446908, 

e-mail: info@scn4all.com. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat 

kizárólag az Ügyféltől, illetve meghatalmazott képviselőjétől fogadja el. A 

reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 15 munkanapon belül 

írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen. 

7.4.  Szolgáltató bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú 

módosítására, köteles azonban a módosítást honlapján (http://okospulzoxi.hu/e-

Oxi.hu ) közzétenni, a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően. A 

módosított Általános Szerződési Feltételek a 15 napos határidő leteltével válnak 

mailto:info@scn4all.com
mailto:info@scn4all.com
http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu
http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu
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hatályossá. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása nem hat ki a már 

korábbi Általános Szerződési Feltételek alapján megkötött szerződésre. 

7.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletei az Általános Szerződési 

Feltételek elválaszthatatlan részét képezik. 

7.6. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. január 7. napjától hatályosak, és 

módosításáig, illetve visszavonásáig maradnak hatályban. 

 

1. számú Melléklet - Mért és egyéb bemeneti paraméter 

1. Testtömeg (Manuális bevitel) 

2. Testmagasság (Manuális bevitel) 

3. Születési Dátum (Manuális bevitel) 

4. Vérnyomás (szisztolés és diasztolés) (Manuális bevitel) 

5. Egyéb, a mérés körülményeire vonatkozó információ(k) (Manuális bevitel) 

6. Pulzusszám (mért/rögzített) 

7. Oxigén szaturáció artériás vérben (mért/rögzített) 

8. Pulzushullám (mért/rögzített) 

 

2. sz. melléklet 

Díjszabás  

Az aktuális előfizetési díjakért és a  BM1000B pulzoximéter aktuális áráért kérjük, 

keresse fel webshopunkat: https://www.merhetoegeszseg.hu/termek/berrymed-

bm1000b-pulzoximeter/ 

 

 

 

 

 

https://www.merhetoegeszseg.hu/termek/berrymed-bm1000b-pulzoximeter/
https://www.merhetoegeszseg.hu/termek/berrymed-bm1000b-pulzoximeter/
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Terms of Use for e-Oxi Patient Monitoring System 

(Valid from: 07 January 2021) 

This Terms of Use applies to E-Medlab Europe Korlátolt Felelősségű Társaság 
as Provider and the users who are registered for the e-Oxi telemedicine service on the 
http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu (hereinafter as e-Oxi or Service) as Customer - see 
detailed definition in the next paragraph. The Customer and the Provider together 
hereinafter referred to as Parties. This registration establishes a contractual 
relationship between the Parties, where this Terms of Use governs, because the 
Provider made this document available for the Customer to read before and during the 
registration and the Customer - by its specific, explicit statement - acknowledged it as 
binding. 

 

The use of the service can be used on an invitation basis, for the Customers invited by 
the Service Provider's Partners, if the specified fees and conditions are met. The 
subscription and the pulse-oximeter necessary for the application shall also be 
provided by the E-Medlab Hungary Kft. to the Client at the price specified in the 
Appendix 2 of this document.  

1. General and contact info of the Provider: 

1.1. Name of provider: E-Medlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  

1.2. Registered at: 1036 Budapest, Bécsi út 85/B. 3. em. 

1.3. Business ID No.: 01-09-333079 

1.4. Tax number: 26577414-2-41 

1.5. Represented by : Dr. Kulin,  Sándor Zsolt CEO  

1.6. Mobile no.: +36304446908 

1.7. E-mail: info@scn4all.com 

 

2. General rules on the legal relationship between the parties. 

2.1. Provider provides the Service for the Customer according to these Terms of Use. 
Otherwise, the legal relationship between the Parties shall be governed by the 
applicable law. 

2.2. Provider guarantees that it has all the personal, material and technical facilities 
and expertise required to provide the Service, as well as provide the Service in 
accordance with the applicable law. 

2.3. By using the service, Customer consents that Provider may use contributors 
(subcontractors) to carry out the services ordered by the Customer. The Provider is 

http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu
mailto:info@scn4all.com
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liable for these indirect activities entrusted to its subcontractors as if it had carried out 
the activities itself. 

 

3. The e-Oxi (Service) usage and processes 

3.1. The Customer acknowledges that the technical prerequisite for using the service is 
to have a smartphone which runs at least iOS 12.0 / Android 7.0, runs at least the 
actual or previous version of either Microsoft Edge, Chrome, Firefox or Safari mobile 
web browsers, capable of Bluetooth connection with external devices and has a stable 
data network connection, and an active mobile communication service  with a phone 
number capable of receiving text messages. 

3.2. The Customer acknowledges that it is a prerequisite for using the measurement 
function of the Service to have at least one healthy finger. 

3.3. The Service registration steps are the following: 

3.3.1. The Customer receives an invitation to register from the Customer’s Service 
Provider Partner. The text message is sent by the Provider's Partner with the 
registration link. 

3.3.2. The Customer follows the link in the invitation message to get to the registration 
page, where he is presented with this Terms of Use and the Privacy Policy document. 
After reading the documents the Customer needs to declare his knowledge and 
acceptance of the documents by checking the boxes. 

3.3.3. The registration is complete and the Customer is asked to download the e-Oxi 
application from the Appstore or Play Store in the next step.  

 

3.4. Parties agree that their contractual relationship establishes when - according to 
the registration flow described in 3.3.2 - the Customer successfully reaches the 
‘Successful Registration’ step after approving the consents. 

3.5. Provider provides a tutorial in the app, with a detailed explanation of the pulse-
oxymeter (Device)  usage, especially how to connect it to the smartphone, how to do 
the measurement and what the Customer should pay attention to when sending the 
measurement data. 

3.6. The Customer acknowledges that the e-Oxi application can only be used with a 
registered Device sold by the Provider. 

3.7. In the event of Device malfunction, the Customer can contact the Partner or 
Provider. The Device will be replaced if the nature of the malfunction is warranty. 

3.8. The Customer acknowledges that the measurements made with the Device at the 
Customer’s disposal are stored in the Customer’s e-Oxi account and accessible for the 
Provider and Partner - who invited the Customer to the Service - for examination. This 
access includes the Customer’s profile info, before and after measurement info, 
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comments, the measured pulse-wave data and it’s calculated parameters. The detailed 
list of measured and related input data can be found in Appendix 1 of this document. 

4. Liability 

4.1. The Customer acknowledges that the e-Oxi System does not qualify as a validated 
medical device. The calculated parameters available in e-Oxi System have not 
undergone medical validation yet. Measured and calculated parameters are not 
equivalent and should not be used as a substitute for licensed medical measurement 
methods and devices. 

4.2. The Customer acknowledges that E-Medlab Hungary Kft. does not provide any 
medical advice, including but not limited to treatment and drug plans, suggestions, 
diagnosis or evaluation of health conditions. Such advice should always be given by a 
certified medical professional, therefore E-Medlab Hungary Kft. strongly advise that 
its Customer seeks a doctor’s advice in addition to using this app and before making 
any medical decisions.  

4.3. Neither the Provider nor Partner is responsible for any consequence or result of 
Customer violating the provisions of this section, especially to use the e-Oxi service for 
any kind of medical evaluation or advisory on its own decision. 

 

5. The temporal effect of SCN4ALL, deactivation of registration, 
termination of the contract 

5.1. The Customer can request the deletion of his e-Oxi account in writing to the 
info@scn4all.com address. In case of such a request, the Provider must complete the 
deletion in 15 workdays. Deletion means that the Customer can’t log in to the Service, 
the Customer’s personal information such as name, email is deleted, but the 
measurement data is stored in an anonymized way. Anonymous information is 
information that cannot be linked to an identified or identifiable natural person and 
any anonymised data that it originates from (original) individuals will no longer be 
recoverable, anonymized data is no longer personal data and therefore Service 
Provider will no longer apply the data protection rules.  

5.2. The deletion of the Customer’s account also means the termination of the contract. 

5.3. The Customer acknowledges that the Provider and the Partner have the right to 
suspend or delete the Customer’s account without any warning at any time. 

 

6. Data protection, confidentiality    

6.1. Following the Customers direct consent, the Provider  carries out the data 
management related to the Service in full compliance with the applicable legislation, 
especially the provisions of ‘Act CXII of 2011 on information self-determination and 
freedom of information’, and the ‘EU General Data Protection Regulation (GDPR). The 
Provider is committed to defending its Customers’ and Partners’ personal data and it 
attaches great importance to respect for their information self-determination rights. 

mailto:info@scn4all.com
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The Provider keeps the personal data confidential and takes all safety, technical and 
organizational measures that preserve data security and guarantees.   
  

6.2. The Provider publishes its Privacy Policy document on the 
https://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu/adatvedelem webpage as Controller. The Provider 
recognizes this document as binding on itself. The Privacy Policy document describes 
the data subjects' rights regarding the data processing, the scope of the data to be 
processed, the duration of the data processing, the purpose of use and, where 
necessary, the fact of transmitting data, the recipients and the data processors involved 
in providing the service. 

6.3. Provider shall be bound by the obligation of confidentiality in respect of all data 
(including, in particular, health) received by Customer in connection with the 
performance of the Service during the term of this Agreement, even for an unlimited 
period of time, unless the Customer has waived this expressly in writing. 

6.4. The Customer should not disclose any information about the service, it’s measured 
data or about how it works with any 3rd party - unless expressly agreed with the 
Provider or the Partner beforehand.  

6.5. The Customer acknowledges and consents that the data collected or processed by 
the Provider during the term of the contract can be used for statistical and research 
purposes by the Provider. The Provider as the data processor generates the data to be 
used for research purposes from the data it processes, in such a way as to ensure the 
definitive anonymity of these data (anonymous information is information that cannot 
be linked to an identified or identifiable natural person) and any anonymised data that 
it originates from (original) individuals will no longer be recoverable, anonymized data 
is no longer personal data and therefore Provider will no longer apply the data 
protection rules. 

 

7. Other provisions      

7.1. Parties agree that all communication regarding the Service or contract is official if 
sent from the email address of the Customer which is linked to the Customer’s e-Oxi 
account to the Provider’s address info@scn4all.com. Likewise, the official email 
address for such communication on the Provider side is info@scn4all.com. 

7.2. In case any provision or part of a provision in this Terms of Use document is or 
becomes invalid or unenforceable, it has no effect on any other provision of this 
document. In this case, the interpretation (s) of the regulation (s), which are as close 
as possible to the objectives of the invalid or unenforceable provision (s), shall apply. 
In case such interpretation is impossible for legal reasons, the Parties undertake to 
enter into supplementary contract(s) in the spirit of these regulations. This provision 
shall apply to any regulatory gaps that may arise during the implementation or 
interpretation of the Terms of Use. 

7.3. For further information and complaints regarding the Service, please contact the 
Service Provider, E-Medlab Hungary Kft. 1036 Budapest, Bécsi street 85, HUNGARY, 
phone: +36-30-4446908, e-mail: info@scn4all.com. The Service Provider accepts 

https://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu/adatvedelem
mailto:info@scn4all.com
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complaints related to the Service only from the Client or its authorized representative. 
The Service Provider shall notify Customer in writing, within 15 business days of its 
receipt, of any complaints regarding such complaints, at the contact details it provides. 

7.4. The Service Provider is entitled to unilaterally amend the Terms of Use at any 
time, but must publish the modifications on its website (http://okospulzoxi.hu/e-
Oxi.hu) at least 15 days prior to the effective date of the amendment. The modified 
terms of Use shall enter into force when the 15 day due date is passed. The 
amendment of the present terms of Use does not affect the contract already 
concluded on the basis of a previous Terms of Use. 

7.5. The appendix to these Terms of Use are an integral part of the Terms of Use. 

7.6. This Terms of Use will be effective as of January 7, 2021, and will remain in 
effect until modified or revoked. 

 

Appendix 1 - Measured and other input parameters 

1. Weight (manual input) 
2. Height (manual input) 
3. Birth Date (manual input) 
4. Blood Pressure (systolic and diastolic) (manual input) 
5. Other information affecting circumstances of the measurement (manual 

input)  
6. Pulse rate (measured/recorded) 
7. Oxygen saturation of arterial blood (measured/recorded)   
8. Pulse wave (measured/recorded) 

Appendix 2 - Pricing 

The current price of the subscription and the BM1000B pulse oximeter is 
available in our webshop: 

https://www.merhetoegeszseg.hu/termek/berrymed-bm1000b-pulzoximeter/ 

 

 

http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu
http://okospulzoxi.hu/e-Oxi.hu
https://www.merhetoegeszseg.hu/termek/berrymed-bm1000b-pulzoximeter/

