Nosacījumi
Vietnes izmantošana
Šo vietni pārvalda un izmanto HRA Pharma uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas 15, rue
Béranger, 75003 PARĪZĒ, Francijā (tālrunis: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Piekļuvei šai vietnei un tās
izmantošanai tiek piemēroti šie nosacījumi un visi piemērojamie normatīvie akti. Piekļūstot šai
vietnei un to izmantojot, jūs bez ierobežojuma vai atrunas pieņemat šos nosacījumus.
HRA Pharma patur tiesības periodiski mainīt šos nosacījumus bez paziņojuma, ja uzskata par
vajadzīgu, tādēļ iesakām jums tos regulāri pārbaudīt.
Šī ir publiski pieejama vietne.
Šo vietni nav paredzēts izmantot kā medicīniskās konsultācijas vai atzinuma avotu. Šajā vietnē
sniegto informāciju nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai noteiktu medicīnisko diagnozi, ko var
noteikt, tikai konsultējoties ar kvalificētu ārstu.
Saturs un atbildība
Šī vietne ir izveidota, lai sniegtu vispārīgu informāciju par avārijas un regulāru kontracepciju, kā
arī īpašu informāciju par mūsu avārijas kontracepcijas līdzekli ellaone®, kas ir izgatavots no
ulipristāla acetāta 30mg. Vietne ir izstrādāta saskaņā ar starptautisko noteikumu principiem.
Jūs piekrītat uzņemties risku par piekļuvi šai vietnei un tās saturam, kā arī to izmantošanu. Ar šo
HRA Pharma un jebkura puse, kas ir iesaistīta šīs vietnes veidošanā, izlaidē vai nodrošināšanā,
skaidri izslēdz: - visus apstākļus, garantijas un citus nosacījumus, ko pretējā gadījumā var
piemērot nolikums, vispārējās tiesības vai taisnīguma tiesības;
- jebkādu atbildību par tiešiem, netiešiem vai turpmākiem zaudējumiem vai bojājumiem, kurus
rada lietotājs, kas izriet no piekļuves šai vietnei, tās izmantošanas vai nespējas piekļūt, vai vietnes
satura vai izlaidumiem.
HRA Pharma neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, ko ir izraisījis izkliedētais
pakalpojuma atteikums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datora
iekārtu, datorprogrammas, datus vai citu īpašumā esošo materiālu, kā iemesls ir jūsu izmantotie
audio, videomateriāli, dati vai teksts šajā vietnē vai cits vietnes aspekts.
Reģistrācija un konfidencialitāte
HRA Pharma ievēro tā visu reģistrēto vietnes lietotāju konfidencialitāti; lietotājiem ir jāizmanto
Konfidencialitātes politika, lai uzzinātu par datu izpaušanu saistībā ar personīgo datu apkopošanu
un izmantošanu.
Prečzīmes un logotipi
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Jūs nekādā veidā nedrīkstat lietot prečzīmes un logotipus, kas ir izmantoti šajā vietnē.
Autortiesības

HRA Pharma ir šīs vietnes visu autortiesību īpašnieks vai licences turētājs. Visas autortiesības ir
aizsargātas. Jūs varat lejupielādēt un saglabāt savā diskā vai cietās kopijas formā materiāla, kas ir
publicēts šajā vietnē, vienu kopiju tikai savai personīgai, nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu,
ka jūs nedzēšat autortiesību vai citus paziņojumus par īpašumtiesībām. Jūs nedrīkstat citādi kopēt,
izplatīt, attēlot, lejupielādēt, mainīt, atkārtoti sūtīt, nodot vai izmantot visu materiālu vai daļu no
tā bez HRA Pharma iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat atspoguļot visu materiālu, ko ir
publicējis HRA Pharma, vai daļu no tā citā tīmekļa serverī, un jūs nedrīkstat kopēt citus attēlus,
ko satur šajā vietnē publicētais materiāls.
Šeit saturošā informācija netiek interpretēta kā HRA Pharma vai jebkuras trešās puses licences
vai tiesību piešķiršana implikācijas, estoppel vai citādā veidā. Ja vien nav skaidri noteikts
iepriekš, nekāda šeit norādītā informācija netiek interpretēta kā licences vai tiesību piešķiršana
jebkādam autortiesību darbam, kura īpašnieks vai licences turētājs ir HRA Pharma.
Trešo pušu vietnes un saites uz citu vietni
Šo vietni var izmantot kā portālu citām vietnēm, kas ir saistītas ar avārijas kontracepciju un HRA
Pharma avārijas kontracepcijas metodēm. Tomēr saites un atsauces uz citām vietnēm, kuras uztur
trešās puses, ko nepārvalda HRA Pharma, tiek sniegtas tikai ērtības labad. Līdzīgi šo vietni var
apmeklēt no trešo pušu saitēm, kuras HRA Pharma nepārvalda. HRA Pharma nesniedz nekāda
veida garantijas vai skaidrojumus saistībā ar informācijas, ko satur šādas vietnes, precizitāti,
derīgumu vai pilnību un neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem,
kas var rasties no šāda satur vai informācijas izmantošanas. Jebkuras trešās puses saites
iekļaušana neparedz HRA Pharma apstiprinājumu vai ieteikumu.
Tiesību paturēšana
HRA Pharma patur tiesības grozīt vai dzēst materiālu no šīs vietnes jebkurā laikā bez paziņojuma.
Reglamentējošie likumi
Francijas likumi reglamentē šos nosacījumus un to interpretāciju. Francijas tiesām ir izņēmuma
jurisdikcija, lai risinātu strīdus, kas izriet vai ir saistīti ar šiem nosacījumiem.
Citi nosacījumi
Ja kāds šo nosacījumu noteikums tiek uzskatīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu,
tad šāds noteikums ir nošķirams, neietekmējot atlikušo noteikumu spēkā esamību, likumību vai
izpildāmību. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, šie nosacījumi
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veido visu vienošanos starp jums un HRA Pharma attiecībā uz šīs vietnes un satura izmantošanu.
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