Warunki
użytkowania
1. Akceptacja
Dostęp i korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zasadom oraz wszystkim obowiązującym
przepisom prawa. Uzyskując dostęp do Witryny i przeglądając ją, Użytkownik akceptuje bez ograniczeń oraz
zastrzeżeń niniejsze Warunki i zasady, a także przyjmuje do wiadomości, że wszelkie inne umowy zawarte
między nim a Novartis Gene Therapies w odniesieniu do korzystania z Witryny ulegają zastąpieniu i nie mają
mocy ani skutków prawnych.

2. Informacje medyczne/choroby
Informacje o produktach w tej witrynie są dostarczane przez Novartis Gene Therapies EU Ltd. wyłącznie
w ogólnych celach informacyjnych. Wiele z wymienionych produktów farmaceutycznych i wyrobów
medycznych dostępnych jest na receptę, którą można uzyskać wyłącznie od lekarza lub wykwalifikowanego
pracownika służby zdrowia. Ponadto, niektóre takie produkty mogą nie być dostępne w pewnych krajach.
Informacje o produkcie nie zawierają pełnych informacji medycznych. W PRZYPADKU CHOROBY NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA. NIE OFERUJEMY
SPERSONALIZOWANEJ DIAGNOZY MEDYCZNEJ ANI PORAD DOTYCZĄCYCH LECZENIA KONKRETNYCH
PACJENTÓW. Użytkownik powinien każdorazowo uzyskać pełne informacje medyczne na temat leków lub
wyrobów medycznych wydawanych na receptę (w tym na temat ich korzystnych zastosowań medycznych
i możliwych działań niepożądanych), omawiając ich właściwe zastosowanie bezpośrednio z lekarzem
wystawiającym receptę lub, w stosownych przypadkach, z innym doradcą medycznym. Pracownicy służby
zdrowia mogą znaleźć pełne informacje medyczne w ulotce produktu. Informacje dotyczące tych produktów
mogą się różnić w zależności od kraju. Pacjenci, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia powinni zasięgnąć
informacji właściwych dla ich kraju w lokalnych instytucjach medycznych i organach regulacyjnych. Ponadto,
obecne przepisy w wielu krajach ograniczają (a w niektórych przypadkach wręcz nie zezwalają na) udzielanie
przez Novartis Gene Therapies informacji i/lub bezpośrednie odpowiadanie na pytania pacjentów dotyczące
produktów firmy wydawanych na receptę. Novartis Gene Therapies będzie jednak odpowiadać na pytania
i udzielać informacji wykwalifikowanym pracownikom służby zdrowia zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Wykorzystanie informacji
Użytkownik może swobodnie przeglądać Witrynę pod warunkiem, że uzyskuje dostęp, pobiera lub wykorzystuje
informacje z tej Witryny, w tym dowolne teksty, obrazy, pliki audio i wideo („Informacje”) dla własnego,
niekomercyjnego użytku. Bez pisemnej zgody Novartis Gene Therapies Użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać,
modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, zamieszczać ani wykorzystywać Informacji w celach
komercyjnych. Użytkownik musi zachować i powielić każdą informację o prawach autorskich lub innych prawach
własności zawartych w każdej
pobranej Informacji. Należy założyć, że wszystko, co Użytkownik zobaczy lub przeczyta w tej Witrynie, jest
chronione prawem autorskim, chyba że wskazano inaczej, i nie może być wykorzystywane bez pisemnej zgody
Novartis Gene Therapies, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach i zasadach lub
w tekście zamieszczonym w Witrynie. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, Novartis Gene Therapies nie
gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Użytkownika z materiałów zamieszczonych w Witrynie nie
narusza praw podmiotów zewnętrznych niebędących własnością firmy Novartis Gene Therapies ani z nią
niepowiązanych. Z zastrzeżeniem powyższego ograniczonego zezwolenia, Użytkownikowi nie udziela się ani nie
przyznaje żadnych licencji ani praw do Informacji, ani też do żadnych praw autorskich należących do Novartis Gene
Therapies lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

4. Znaki towarowe/prawa własności
Należy założyć, że wszystkie nazwy produktów pojawiające się w tej Witrynie, niezależnie od tego, czy zapisano je
wielkimi literami, kursywą lub oznaczono symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Novartis
Gene Therapies lub oddziałów Novartis Gene Therapies. Witryna może również zawierać lub odwoływać się do
patentów, informacji zastrzeżonych, technologii, produktów, procesów albo innych praw własności należących do
Novartis Gene Therapies i/lub innych podmiotów. Użytkownikowi nie udziela się ani nie przyznaje licencji ani praw
Gene Therapies
Version date: 01May2021

do żadnych takich znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów ani
innych praw własności należących do Novartis Gene Therapies i/lub innych podmiotów. Wszystkie nazwy
produktów opublikowane w Witrynie kursywą są znakami towarowymi należącymi do Novartis Gene Therapies lub
oddziałów Novartis Gene Therapies, ewentualnie są przez nie licencjonowane.

5. Wyłączenie gwarancji
Novartis Gene Therapies dokłada wszelkich starań, aby Informacje były dokładne i aktualne, niemniej jednak mogą
one zawierać nieścisłości lub błędy pisarskie. Novartis Gene Therapies zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian, poprawek i/lub ulepszeń do Informacji oraz produktów i programów opisanych w tych Informacjach,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Novartis Gene Therapies nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień
co do dokładności którychkolwiek z Informacji. Novartis Gene Therapies nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny. WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEKAZUJE SIĘ W FORMIE „W JAKIEJ
SĄ”. NOVARTIS GENE THERAPIES NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO KOMPLETNOŚCI I TRAFNOŚCI
INFORMACJI ZAWARTYCH W WITRYNIE, ANI CO DO ICH POTENCJALNEGO WYKORZYSTANIA. W ZWIĄZKU Z TYM
INFORMACJE TE POWINNY BYĆ UWAŻNIE OCENIANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH WITRYNĘ. ANI NOVARTIS GENE
THERAPIES, ANI ŻADNA INNA SPÓŁKA STOWARZYSZONA Z NOVARTIS GENE THERAPIES, ANI ŻADEN INNY PODMIOT
ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRODUKCJĘ BĄDŹ DOSTARCZANIE WITRYNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE ANI SANKCYJNE ODSZKODOWANIA
WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, KORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, ANI ZA JAKIEKOLWIEK
BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JEJ ZAWARTOŚCI. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji
dorozumianych, co oznacza, że powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika. Novartis Gene
Therapies nie ponosi również odpowiedzialności i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą
zainfekować sprzęt komputerowy lub inne mienie w związku z dostępem do Informacji lub ich wykorzystaniem.
Novartis Gene Therapies zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Witryny w dowolnym momencie bez
uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

6. Informacje dostarczane przez Użytkownika
Z wyjątkiem informacji objętych naszą Polityką prywatności, wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane przez
Użytkownika do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze,
sugestie lub tym podobne, są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Wszystko, co Użytkownik przekaże
lub opublikuje, staje się własnością firmy Novartis Gene Therapies lub jej oddziałów i może zostać wykorzystane
w dowolnym celu, w tym między innymi do reprodukcji, ujawnienia, przesłania, publikacji, transmisji i prezentacji.
Ponadto, Novartis Gene Therapies może wykorzystać, nie wynagradzając Użytkownika, wszelkie pomysły,
koncepcje, know-how lub techniki zawarte w komunikatach przesyłanych przez Użytkownika do Witryny
w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowania, produkcji i marketingu produktów z wykorzystaniem
takich informacji.

7. Produkty na całym świecie
Witryna może zawierać informacje o produktach i usługach z całego świata, z których nie wszystkie są dostępne
w każdej lokalizacji. Wymienienie produktu lub usługi w Witrynie nie oznacza, że taki produkt lub usługa jest lub
będzie dostępny w lokalizacji Użytkownika. Produkty wymienione w Witrynie mogą podlegać różnym wymogom
prawnym w zależności od kraju użytkowania. W związku z tym odwiedzający mogą zostać powiadomieni, że
niektóre części Witryny są przeznaczone tylko dla określonego typu ekspertów lub tylko dla odbiorców
w niektórych krajach. Niczego w Witrynie nie należy postrzegać jako promocji czy reklamy zachęcającej do
jakiegokolwiek produktu lub wykorzystania jakiegokolwiek produktu, który nie jest dopuszczony przez prawo
i przepisy kraju zamieszkania Użytkownika.

8. Zrzeczenie się odpowiedzialności
Nic w Witrynie nie stanowi zaproszenia ani oferty zachęcającej do inwestowania bądź dokonywania transakcji na
papierach wartościowych lub Amerykańskich Kwitach Depozytowych Novartis Gene Therapies ani oddziałów
Novartis Gene Therapies. Przede wszystkim rzeczywiste rezultaty i osiągnięcia mogą znacząco różnić się od
wszelkich prognoz, opinii i oczekiwań wyrażonych w Witrynie, a dotychczasowych wyników uzyskanych
w odniesieniu do ceny papierów wartościowych nie można traktować jako wskazówki co do przyszłych wyników.
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9. Linki do Witryny
Novartis Gene Therapies nie weryfikuje witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, które zawierają linki do
Witryny, ani nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn zewnętrznych bądź żadnych innych witryn
zawierających linki do Witryny. Jeśli Użytkownik chce umieścić w swojej witrynie link do Witryny, może umieścić
jedynie link do strony głównej. Nie wolno zamieszczać linków do innych stron w Witrynie bez uprzedniej pisemnej
zgody Novartis Gene Therapies. Cytowanie lub wykorzystanie jednej lub więcej części Witryny w witrynach
podmiotów zewnętrznych bez pisemnej zgody jest również zabronione.

10. Linki do innych witryn
Możemy zamieszczać linki do witryn podmiotów zewnętrznych dla wygody lub jako ciekawostkę dla osób
odwiedzających Witrynę. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Użytkownika opuszczającego Witrynę, że
warunki użytkowania i polityka prywatności witryny podmiotu zewnętrznego mogą być inne. Niemniej jednak
Novartis Gene Therapies nie ponosi odpowiedzialności za linki kierujące do innych witryn, a w szczególności nie
odpowiadamy za trafność i zgodność z prawem zawartych tam treści. Nie ponosimy odpowiedzialności
wynikającej z naruszenia lub pominięcia w polityce prywatności podmiotów zewnętrznych.

11. Materiały publikowane w Witrynie
Novartis Gene Therapies może okresowo monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, posty, przekazy, tablice
ogłoszeń itp. w Witrynie, niemniej jednak nie ma takiego obowiązku i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści
zawarte w takich miejscach ani za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, pomówienia, oszczerstwa, pominięcia,
materiały niezgodne z prawdą, materiały promocyjne, materiały obsceniczne, pornografię, bluźnierstwa,
niebezpieczeństwo, ujawnienie prywatności lub nieścisłości w jakichkolwiek informacjach zawartych w takich
miejscach w Witrynie. Zabronione jest zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek materiałów niezgodnych
z prawem, promocyjnych, gróźb, pomówień, oszczerstw, materiałów obscenicznych, skandalicznych,
podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych, a także wszelkich materiałów, które mogłyby stanowić lub
zachęcać do zachowań uznawanych za przestępstwo, stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej lub w inny
sposób naruszać jakiekolwiek prawo. Novartis Gene Therapies będzie w pełni współpracować ze wszystkimi
organami ścigania lub organami sądowymi, które zwrócą się do Novartis Gene Therapies o ujawnienie tożsamości
osób umieszczających takie informacje lub materiały.

12. Konsekwencje
W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika któregokolwiek z warunków i zasad zawartych
w niniejszym Oświadczeniu prawnym, możemy niezwłocznie podjąć działania naprawcze, w tym uniemożliwić
Użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez Novartis Gene Therapies oraz usunąć wszelkie informacje,
dane i treści zamieszczone w Witrynie przez Użytkownika, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Jeśli
zostaniemy poszkodowani w wyniku naruszenia zasad przez Użytkownika, możemy, według własnego uznania,
dążyć do uzyskania od niego odszkodowania.

13. Zmiany
Novartis Gene Therapies może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki i zasady poprzez aktualizację publikacji.
Wszelkie takie zmiany są wiążące dla Użytkownika i dlatego powinien on okresowo odwiedzać Witrynę, aby
zapoznać się z aktualnymi Warunkami i zasadami, które są dla niego wiążące.
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