Regulamin
Stosowanie serwisu
Niniejszy serwis jest kontrolowany i prowadzony przez firmę HRA Pharma, której centrala
znajduje się pod adresem 15, rue Béranger, 75003 PARIS, Francja (telefon: + 33 (0) 1 40 33
11 30). Dostęp i wykorzystywanie serwisu podlega niniejszemu Regulaminowi oraz
wszystkim obowiązującym przepisom. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
HRA Pharma zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu bez wcześniejszego
uprzedzenia, zgodnie z potrzebą. W związku z tym zaleca się jego regularne kontrolowanie.
Serwis jest dostępny publicznie.
Serwis nie ma służyć jako źródło porad ani opinii lekarskich. Informacje dostarczane przez
serwis nie mogą w żadnych okolicznościach być używane do dostarczenia diagnozy
medycznej, którą można uzyskać wyłącznie przez konsultacje z wykwalifikowanym lekarzem.

Treść i odpowiedzialność
Serwis został stworzony, aby zapewnić ogólne informacje o antykoncepcji regularnej i
awaryjnej oraz szczegółowe informacje o naszym produkcje do antykoncepcji awaryjnej,
ellaone® zawierającym 30 mg octanu ulipristalu. Został stworzony zgodnie z zasadami
przepisów międzynarodowych.
Korzystanie z serwisu i jego treści jest przeprowadzane na własne ryzyko. HRA
Pharma oraz wszystkie strony zaangażowane w tworzenie, przygotowanie czy dostarczanie
niniejszej strony wyłączają:
- Wszystkie warunki, gwarancje i inne zapisy, które mogłyby w przeciwnym razie być
dorozumiane przez ustawy, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.
- Wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe szkody lub straty
poniesione przez dowolnego użytkownika, wynikające z dostępu do, wykorzystania lub
niemożliwości korzystania z serwisu, lub wszelkich błędów lub zaniechań w jego treści.
HRA Pharma nie przyjmuje odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez atak
typu DDOS, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować
sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały stanowiące własność
firmy poprzez wykorzystanie znajdujących się w serwisie danych audio, wideo lub
tekstowych lub jakiegokolwiek innego aspektu serwisu.
Rejestracja i prywatność
HRA Pharma przestrzega prywatności zarejestrowanych użytkowników strony.
Informacje o zbieraniu i wykorzystaniu informacji osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności.
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Znaki handlowe i logo
Wykorzystanie znaków handlowych i logo wykorzystanych w tym serwisie w dowolny sposób
jest zabronione.
Prawo autorskie
HRA Pharma to właściciel lub licencjobiorca wszystkich praw autorskich dla niniejszego
serwisu. Wszystkie te prawa są zastrzeżone. Pobranie i zatrzymanie na dysku lub w formie
wydruku jedne kopii materiału opublikowanego w tym serwisie jest dozwolone wyłącznie do
użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania wszystkich zawiadomień o
prawach autorskich lub prawach własności. Kopiowanie, rozprowadzanie, wyświetlanie,
pobieranie, modyfikowanie, ponowne wysyłanie, przesyłanie lub wykorzystanie w całości lub
w części dowolnego materiału bez wcześniejszego zezwolenia na piśmie od HRA Pharma
jest zabronione. Kopiowanie na innym serwerze WWW całości lub części dowolnych
materiałów opublikowanych przez HRA Pharma w tym serwisie, jak również kopiowanie
ilustracji zawartych w materiale opublikowanym w tym serwisie jest zabronione.
Żadna z niniejszych informacji nie zostanie uznana za przekazująca dorozumiane, oparte na
zarzucie lub w dowolny inny sposób jakąkolwiek licencję lub prawo na mocy patentu lub
znaku handlowego HRA Pharma albo dowolnej innej strony trzeciej. Żadne ze stwierdzeń
niniejszego regulaminu poza powyższymi ustaleniami nie zostanie uznane za przekazujące
dowolną licencję lub prawo do jakichkolwiek prac objętych prawami autorskimi, dla których
HRA Pharma jest właścicielem lub licencjobiorcą.
Serwisy stron trzecich oraz linki do innych serwisów
Serwis ten może służyć za portal do innych serwisów związanych z antykoncepcją awaryjną
oraz wersji antykoncepcji awaryjnej HRA Pharma. Jednak linki lub odnośniki do
utrzymywanych przez strony trzecie serwisów, nad którymi HRA Pharma nie ma kontroli są
zapewnione wyłącznie dla wygody użytkowników. Dostęp do tego serwisu można uzyskać za
pośrednictwem linków stron trzecich, nad którymi HRA Pharma nie ma kontroli. HRA Pharma
nie dokonuje żadnych gwarancji lub oświadczeń dowolnego rodzaju w kwestii dokładności,
aktualności ani kompletności wszelkich informacji zawartych w takich serwisach i nie
odpowiada za żadne straty ani szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z
rzeczonych treści lub informacji. Włączenie dowolnego linku do strony trzeciej nie oznacza
rekomendacji ani poparcia ze strony HRA Pharma.
Zastrzeżenie praw
HRA Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiału z te strony w
dowolnym momencie bez zawiadomienia.
Prawo właściwe
Niniejszy Regulamin i jego interpretacja podlegają prawu Francji, a wyłączną jurysdykcję do
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w oparciu lub w związku z niniejszym
regulaminem będą mieć sądy francuskie.
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Różne
Jeżeli dowolne postanowienie tego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to będzie ono traktowane jako rozłączne i nie
mające wpływu na zgodność z prawem, ważność lub możliwość wyegzekwowania
pozostałych postanowień. O ile nie zostanie wyraźnie stwierdzone inaczej, niniejszy
Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a HRA Pharma w kwestii
korzystania niniejszego serwisu i jego treści.
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