Zmluvné podmienky
Používanie tejto stránky
Túto stránku riadi a prevádzkuje spoločnosť HRA Pharma, ktorej sídlo je na adrese 15, rue
Béranger, 75003 PARIS, Francúzsko (telefón: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Prihlasovanie na túto
stránku a jej používanie podlieha týmto zmluvným podmienkam a všetkým platným právnym
predpisom a nariadeniam. Prihlásením sa na túto stránku a jej používaním súhlasíte bez
obmedzenia alebo výhrad s týmito zmluvnými podmienkami.
Spoločnosť HRA Pharma si vyhradzuje právo priebežne bez oznámenia a podľa vlastného
uváženia meniť tieto zmluvné podmienky. Preto vám odporúčame, aby ste ich pravidelne
kontrolovali.
Táto stránka je verejne dostupná.
Táto stránka nie je určená na používanie ako zdroj lekárskych odporúčaní alebo názorov. Za
žiadnych okolností sa nič uvedené na tejto stránke nemá používať na stanovenie diagnózy.
Tú možno získať len po porade s kvalifikovaným lekárom.

Obsah a zodpovednosť
Táto stránka bola vytvorená na poskytnutie všeobecných informácií o núdzovej a bežnej
antikoncepcii a špecifických informácií o našom produkte na núdzovú antikoncepciu
ellaone® vyrobenom z ulipristal acetátu 30 mg. Bol vyvinutý v súlade so zásadami
medzinárodných nariadení.
Súhlasíte s tým, že na túto stránku sa prihlasujete a používate ju a jej obsah na vlastné
riziko. Spoločnosť HRA
Pharma a akákoľvek strana zapojená do vytvárania, vyrobenia alebo poskytovania tejto
stránky sa týmto výslovne zrieka:
· všetkých zmluvných podmienok, záruk a iných podmienok, ktoré inak môžu platiť na
základe zákona, zvykového práva alebo práva spravodlivosti;
· akejkoľvek zodpovednosti za priamu, nepriamu alebo následnú stratu prípadne škodu,
ktorá vznikne akémukoľvek používateľovi v dôsledku prístupu, používania alebo nemožnosti
používať túto stránku, prípadne akýchkoľvek chýb či opomenutí v jej obsahu.
Spoločnosť HRA Pharma nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu či škodu spôsobenú
rozšíreným oneskorením v dôsledku útoku na služby, vírusov alebo iného technologicky
škodlivého materiálu, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy,
údaje alebo iný vlastný materiál z dôvodu vášho používania zvuku, videa, údajov alebo textu
na stránke, prípadne iných aspektov tejto stránky.
Registrácia a ochrana súkromia
Spoločnosť HRA Pharma rešpektuje súkromie registrovaných používateľov tejto stránky
a používatelia si majú skontrolovať
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zásady ochrany súkromia, kde nájdu informácie týkajúce sa zberu a používania vašich
osobných informácií.
Ochranné známky a logá
V žiadnom prípade nesmiete používať ochranné známky a logá používané na tejto stránke.
Autorské práva
Spoločnosť HRA Pharma je vlastníkom všetkých autorských práv na túto stránku alebo
vlastníkom licencie na ňu. Všetky takéto práva sú vyhradené.
Môžete prevziať alebo uchovávať na svojom disku prípadne vo vytlačenej forme jednu kópiu
materiálu zverejneného na tejto stránke len na svoje osobné nekomerčné použitie pod
podmienkou, že neodstránite žiadne oznámenia o autorských právach prípadne iné
oznámenia o vlastníctve. Nesmiete inak kopírovať, distribuovať, zobrazovať, preberať, meniť,
znovu zverejňovať, prenášať či používať všetok alebo časť akéhokoľvek materiálu bez
súhlasu spoločnosti HRA Pharma bez jej písomného povolenia vydaného vopred. Nesmiete
kopírovať na žiaden iný webový server celý materiál alebo jeho časť zverejnený
spoločnosťou HRA Pharma na tejto stránke a nesmiete kopírovať žiadne obrázky uvedené
v akomkoľvek materiáli zverejnenom na tejto stránke.
Nič uvedené na tejto stránke sa nebude vysvetľovať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo
práva s ohľadom na patent alebo ochrannú známku spoločnosti HRA Pharma či tretej strany
vplyvom následku, zákonnej prekážky alebo iným spôsobom. Pokiaľ nie je výslovne uvedené
inak, žiadne ustanovenie uvedené v tomto dokumente sa nemá vysvetľovať ako udelenie
akejkoľvek licencie alebo práva na prácu chránenú autorským právom, ktorej vlastníkom je
spoločnosť HRA Pharma alebo na ňu vlastní licenciu.
Stránky tretích strán a odkazy na iné stránky
Túto stránku možno používať ako portál na iné stránky týkajúce sa núdzovej antikoncepcie
a používania
núdzovej antikoncepcie spoločnosti HRA Pharma. Odkazy alebo odvolania na iné stránky
vedené tretími stranami, ktoré nemôže kontrolovať spoločnosť HRA Pharma, sú však
poskytované len ako pomôcka. Rovnako sa na túto stránku možno dostať aj z odkazov tretej
strany, ktoré nemôže kontrolovať spoločnosť HRA Pharma. Spoločnosť HRA Pharma
nevydáva žiadne záruky ani vyhlásenia akéhokoľvek druhu s ohľadom na presnosť,
aktuálnosť alebo úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach a nebude niesť žiadnu
zodpovednosť za stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá môže vyplynúť z používania
takéhoto obsahu alebo informácií. Zaradenie akéhokoľvek odkazu tretej strany neznamená
potvrdenie ani odporúčanie spoločnosťou HRA Pharma.
Vyhradenie práv
Spoločnosť HRA Pharma si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia upraviť alebo
odstrániť materiál z tejto stránky.
Rozhodné právo
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Právne predpisy Francúzska upravujú tieto zmluvné podmienky a ich interpretáciu. Výlučnú
jurisdikciu na urovnanie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto zmluvných podmienok
alebo s nimi súvisiaceho budú mať francúzske súdy.
Rôzne
Ak sa stane akékoľvek z ustanovení týchto zmluvných podmienok nezákonným, neplatným
alebo nevykonateľným,
toto ustanovenie bude oddelené bez toho, aby malo vplyv na platnosť, zákonnosť alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto zmluvné podmienky
predstavujú celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou HRA Pharma s ohľadom na použitie
tejto stránky a jej obsahu.
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