Ehdot
Tämän sivuston käyttö
Tätä sivustoa valvoo ja hallinnoi HRA Pharma, jonka päämaja sijaitsee osoitteessa 15, rue
Béranger, 75003 PARIISI, Ranska (puhelin: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Pääsy tälle sivustolle ja
sen käyttö on näiden ehtojen ja kaikkien sovellettavien lakien alaista. Siirtymällä tälle
sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt rajoituksetta tai ehdoitta nämä ehdot.
HRA Pharma varaa tarvittaessa oikeuden muuttaa ajoittain näitä ehtoja ennalta
ilmoittamatta. Siksi sinua kehotetaan tarkistamaan ne säännöllisesti.
Tämä sivusto on julkinen.
Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisenä ohjeena tai mielipiteenä.
Mitään tällä sivustolla olevaa ei saa missään tapauksessa käyttää lääketieteellisen
diagnoosin tekemiseen, mikä voidaan tehdä vain koulutetun lääkärin vastaanotolla.

Sisältö ja vastuu
Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota yleistietoa jälkiehkäisystä ja tavanomaisesta
ehkäisystä sekä tarkempaa tietoa jälkiehkäisyvalmisteestamme ellaone®, jonka vaikuttava
aine on ulipristaaliasetaattu 30 mg. Se on kehitetty kansainvälisten määräysten periaatteiden
mukaisesti.
Hyväksyt sen, että sivustolle siirtyminen ja sivuston sekä sen sisällön käyttö ovat omalla
vastuullasi. HRA
Pharma ja kaikki tämän sivuston luomisessa, tuottamisessa tai tarjoamisessa mukana olleet
osapuolet poissulkevat täten nimenomaisesti:
· Kaikki ehdot ja takuut, joita muuten saatettaisiin soveltaa asetusten, tapaoikeuden tai
oikeudenmukaisuuden nojalla.
· Kaikki vastuu suorasta, epäsuorasta tai seuraamuksellisesta käyttäjälle aiheutuvasta
menetyksestä tai vahingosta, joka on seurausta tälle sivustolle siirtymisestä, sen
käyttämisestä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä tai sen sisällön virheistä tai puutteista.
HRA Pharma ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat
palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muusta teknologisesti haitallisesta aineistosta, joka
saattaa vaikuttaa tietokonelaitteistoosi, tietokoneohjelmiisi, tietoihisi tai muuhun
omistusoikeudelliseen aineistoon, mikä on seurausta tämän sivuston äänen, kuvan, tietojen,
tekstin tai muiden ominaisuuksien käyttämisestä.
Rekisteröityminen ja tietosuoja
HRA Pharma kunnioittaa rekisteröityneiden sivuston käyttäjien tietosuojaa ja käyttäjien
tulee tutustua Tietosuojaan saadakseen tietoa henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön
liittyvästä tietojen paljastamisesta.
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Tavaramerkit ja logot
Et saa käyttää tällä sivustolla olevia tavaramerkkejä ja logoja millään tavalla.
Tekijänoikeudet
HRA Pharma omistaa tai sillä on lisenssi kaikkiin tämän sivuston tekijänoikeuksiin. Kaikki
kyseiset oikeudet pidätetään.
Voit ladata ja säilyttää levylläsi tai paperisena yhden kappaleen tällä sivustolla julkaistua
aineistoa vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön sillä edellytyksellä, ettet poista
mitään tekijänoikeuksiin tai muihin omistusoikeuksiin viittaavia ilmoituksia. Et saa muuten
kopioida, jakaa, esittää, ladata, muokata, lähettää, siirtää tai käyttää koko aineistoa tai osaa
siitä ilman HRA Pharman edeltävää kirjallista lupaa. Et saa peilata toiselle verkkopalvelimelle
koko HRA Pharman tällä sivustolla julkaisemaa aineistoa tai osaa siitä etkä saa kopioida
mitään tällä sivustolla julkaistussa aineistossa olevia taulukoita.
Mikään näissä ehdoissa mainittu ei anna seurauksellisesti, sitoumuksellisesti tai muuten
mitään lisenssiä tai oikeutta mihinkään HRA Pharman tai minkään kolmannen osapuolen
patenttiin tai tavaramerkkiin. Edellä nimenomaisesti mainittua lukuun ottamatta, mikään
näissä ehdoissa mainittu ei anna mitään lisenssiä tai oikeutta tekijänoikeuksiin, jotka HRA
Pharma omistaa tai joihin sillä on lisenssi.
Kolmansien osapuolten sivustot ja linkit muille sivustoille
Tätä sivustoa voidaan käyttää portaalina muille sivustoille, jotka liittyvät jälkiehkäisyyn ja
HRA
Pharman jälkiehkäisyhoitoihin. Linkit ja viittaukset muille kolmansien osapuolten ylläpitämille
sivustoille, joita HRA Pharma ei valvo, tarjotaan vain mukavuussyistä. Samoin tälle sivustolle
pääsee kolmansien osapuolten linkeistä, joita HRA Pharma ei valvo. HRA Pharma ei takaa
eikä esitä mitenkään, että kyseisten sivustojen tiedot olisivat tarkkoja, virheettömiä tai
täydellisiä eikä se ole mitenkään vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka
saattavat olla seurausta kyseisen tiedon tai sisällön käyttämisestä. Minkään kolmannen
osapuolen linkin sisällyttäminen sivustolle ei merkitse HRA Pharman sitoutumista tai
suositusta.
Oikeuksien varaukset
HRA Pharma varaa oikeuden muuttaa tai poistaa tämän sivuston aineistoa milloin tahansa
ilmoittamatta.
Sovellettavat lait
Näihin ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Ranskan lakeja ja kaikki näihin ehtoihin
liittyvät tai niistä johtuvat riita-asiat ratkaistaan ainoastaan Ranskan tuomioistuimissa.
Muuta
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Jos mikä tahansa näiden ehtojen kohta katsotaan lain vastaiseksi, mitättömäksi tai
soveltamiskelvottomaksi,
kyseinen kohta erotetaan muista ilman että se vaikuttaa jäljelle jäävien kohtien pätevyyteen,
laillisuuteen tai sovellettavuuteen. Nimenomaisesti mainittua lukuun ottamatta nämä ehdot
muodostavat koko sopimuksen sinun ja HRA Pharman välillä liittyen tämän sivuston ja sen
sisällön käyttöön.
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