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Termeni de utilizare 

 

 

1. Acceptarea condițiilor 

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următorilor Termeni și condiții și tuturor legilor 
aplicabile. Prin accesarea și navigarea pe acest website, acceptați, fără limitare sau calificare, acești 
Termeni și condiții și recunoașteți că orice alte acorduri între dvs. și Novartis Gene Therapies 
referitoare la utilizarea acestui website sunt perimate și nu au nicio capacitate sau efect. 

2. Informații/condiții medicale 

Informațiile despre produs de pe acest site web sunt furnizate de Novartis Gene Therapies EU Ltd și sunt 
destinate exclusiv informării generale. Multe produse farmaceutice și dispozitive medicale listate sunt 
disponibile doar pe bază de prescripție medicală de la un medic sau de către un profesionist medical 
calificat și nu toate aceste produse sunt disponibile în toate țările. Informațiile despre produs nu sunt 
destinate să furnizeze informații medicale complete. DACĂ AVEȚI O CONDIȚIE MEDICALĂ, VIZITAȚI 
IMEDIAT MEDICUL CURANT SAU FURNIZORUL DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII. NU OFERIM DIAGNOSTIC 
MEDICAL PERSONALIZAT SAU CONSILIERE PENTRU TRATAMENTUL PERSONALIZAT AL PACIENȚILOR. Este 
indicat să obțineți întotdeauna informații medicale complete despre medicamentația prescrisă sau despre 
dispozitivele medicale (inclusiv beneficiile utilizării medicale a acestora și posibilele lor efecte adverse), 
discutând despre utilizarea adecvată a oricărui medicament sau dispozitiv medical direct cu medicul care 
vi le prescrie sau, după caz, cu alți consultanți medicali. Profesioniștii din domeniul medical pot obține 
informații medicale complete din prospectul produsului. Informațiile despre aceste produse pot varia în 
funcție de țară. Pacienții, medicii și alți profesioniști din domeniul medical trebuie să se adreseze 
resurselor medicale locale și autorităților de reglementare pentru informații adecvate țării lor. În plus, 
reglementările actuale din multe țări limitează (sau chiar interzic în unele cazuri) capacitatea Novartis 
Gene Therapies de a furniza informații și / sau de a răspunde direct la întrebările pacienților cu privire la 
produsele sale eliberate pe bază de rețetă. Cu toate acestea, Novartis Gene Therapies va răspunde la 
întrebările profesionistului dvs. calificat din domeniul sănătății și va oferi informații, în conformitate cu 
reglementările locale. 

3. Utilizarea informațiilor 

Puteți naviga în mod liber pe webite, dar puteți accesa, descărca sau utiliza doar informații de pe acest 
webite, inclusiv orice text, imagine, conținut audio și video („Informațiile”) pentru propria dvs. utilizare 
necomercială. Nu puteți distribui, modifica, transmite, reutiliza, reposta sau utiliza informațiile în scopuri 
comerciale, fără permisiunea scrisă a Novartis Gene Therapies. Trebuie să păstrați și să reproduceți fiecare 
notificare privind drepturile de autor sau alte notificări privind drepturile de proprietate conținute de orice 
informație pe care o descărcați. Trebuie să vă asumați că tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest website este 
protejat prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care se menționează altfel și informațiile nu pot fi 
utilizate fără permisiunea scrisă a Novartis Gene Therapies, decât în condițiile prevăzute în acești Termeni 
și condiții sau în textul de pe website. Cu excepția cazului în care se permite altfel în acest paragraf, 
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Novartis Gene Therapies nu garantează și nu reprezintă că utilizarea de către dvs. a materialelor afișate 
pe webite nu va încălca drepturile unor terți care nu sunt deținute sau afiliate cu Novartis Gene Therapies. 
Cu excepția autorizației limitate de mai sus, nu vi se acordă nicio licență sau drept asupra informațiilor și 
nici drepturi de autor ale Novartis Gene Therapies sau ale oricărei alte părți. 

4. Mărci comerciale / drepturi de proprietate 

Trebuie să vă asumați că toate numele produselor care apar pe acest website, indiferent dacă apar sau nu 
cu litere mari, cursive sau cu simbolul mărcii comerciale, sunt mărci comerciale ale Novartis Gene 
Therapies sau ale unui afiliat Novartis Gene Therapies. Acest website poate conține sau poate face 
referință la brevete, informații de proprietate, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi de 
proprietate ale Novartis Gene Therapies și/ sau ale altor părți. Nu vi se acordă nicio licență sau drept 
asupra unor astfel de mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, tehnologii, produse, procese și alte 
drepturi de proprietate ale Novartis Gene Therapies și/ sau ale altor părți. Toate denumirile de produse 
publicate cu caractere italice pe acest site sunt mărci comerciale deținute sau licențiate către Novartis 
Gene Therapies sau o filială Novartis Gene Therapies. 

5. Declinarea garanțiilor 

În timp ce Novartis Gene Therapies depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile sunt 
exacte și actualizate, informațiile pot conține inexactități sau erori tipografice. Novartis Gene Therapies 
își rezervă dreptul de a face modificări, corecții și / sau îmbunătățiri ale informațiilor și ale produselor și 
programelor descrise în aceste informații, în orice moment și fără notificare prealabilă. Novartis Gene 
Therapies nu oferă garanții sau declarații cu privire la acuratețea oricărei informații. Novartis Gene 
Therapies nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru orice erori sau omisiuni din conținutul 
site-ului. TOATE INFORMAȚIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. NOVARTIS GENE THERAPIES NU OFERĂ 
NICIO GARANȚIE PRIVIND COMPLETAREA SAU EXACTITATEA INFORMAȚIILOR DE PE ACEST WEBSITE SAU 
POSIBILELOR UTILIZĂRI ALE ACESTORA. ÎN CONSECINȚĂ, INFORMAȚIILE AR TREBUI EVALUATE CU ATENȚIE 
DE VIZITATORII WEBSITE-ULUI. NOVARTIS GENE THERAPIES ȘI NICIO ALTĂ COMPANIE AFILIATĂ NOVARTIS 
GENE THERAPIES SAU O ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA WEBSITEULUI 
CĂTRE DVS. NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INCIDENTE, CONSECVENȚIALE, 
INDIRECTE SAU PUNITIVE CARE POT APĂREA CA URMARE A ACCESĂRII, UTILIZĂRII SAU A INABILITĂȚII DE 
A UTILIZA ACEST WEBSITE, SAU A ORICĂROR ALTE ERORI SAU OMISIUNI DIN CONȚINUTUL ACESTUI 
WEBSITE. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca excluderea 
de mai sus să nu se aplice pentru dvs. Novartis Gene Therapies nu își asumă, de asemenea, nicio 
responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea infecta 
echipamentul computerului sau alte proprietăți din cauza accesului la informații sau a utilizării acestora. 
Novartis Gene Therapies își rezervă dreptul de a întrerupe acest website în orice moment, fără notificare 
și fără răspundere. 

6. Informații pe care ni le furnizați 

Cu excepția informațiilor acoperite de Politica noastră de confidențialitate, orice comunicare sau material 
pe care îl transmiteți website-ului prin poștă electronică sau pe orice altă cale, incluzând orice date, 
întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea este și va fi tratat ca fiind neconfidențial și fără 
proprietate. Orice informație pe care o transmiteți sau o postați devine proprietatea Novartis Gene 



 
 

Gene Therapies 

Version date: 01May2021 

 

Therapies sau a afiliaților săi și poate fi utilizată în orice scop, inclusiv (dar fără a se limita la) reproducerea, 
divulgarea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea acesteia. Mai mult decât atât, Novartis Gene 
Therapies își asumă libertatea să utilizeze, fără compensare pentru dvs., orice idei, concepte, know-how 
sau tehnici conținute în orice comunicare, pe care le trimiteți website-ului în orice scop, inclusiv (dar fără 
a se limita la) dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor folosind astfel de informații. 

7. Produse globale 

Acest website poate conține informații despre produse și servicii globale, nu toate fiind disponibile în 
fiecare țară. O referință la un produs sau serviciu de pe acest website nu implică faptul că un astfel de 
produs sau serviciu este sau va fi disponibil în locația dvs. Produsele menționate pe acest site pot fi supuse 
unor cerințe de reglementare diferite, în funcție de țara de utilizare. În consecință, vizitatorii pot fi 
informați că anumite secțiuni ale acestui website sunt destinate numai anumitor tipuri de utilizatori 
experți sau numai publicului din anumite țări. Nu trebuie să interpretați nimic de pe acest website ca fiind 
o promoție sau o reclamă pentru orice produs sau pentru utilizarea oricărui produs care nu este autorizat 
de legile și reglementările din țara dvs. de reședință. 

8. Disclaimer 

Nimic de pe acest website nu constituie o invitație sau o ofertă de a investi sau de a tranzacționa în valori 
mobiliare sau în Chitanțele de Depozitare Americane ale Novartis Gene Therapies sau ale alor afiliați la 
care se referă Novartis Gene Therapies. Rezultatele și evoluțiile reale pot fi semnificativ diferite de orice 
prognoză, opinie sau așteptare exprimată pe acest website, iar performanța financiară corelativă evoluției 
prețului valorilor mobiliare în trecut nu trebuie să fie considerată drept un ghid pentru performanța lor 
financiară viitoare.  

9. Link-uri către website 

Novartis Gene Therapies nu a evaluat niciunul dintre website-urile terțe care conțin link-uri către acest 
website și nu este responsabil pentru conținutul paginilor din afara website-ului sau a oricăror alte 
website-uri legate de acest website. Dacă doriți să vă conectați website-ul la acest website, puteți să faceți 
legătura doar cu pagina de pornire. Nu aveți dreptul să faceți legături către alte pagini din acest website 
fără acordul prealabil scris al Novartis Gene Therapies. Citarea sau utilizarea uneia sau mai multor porțiuni 
ale acestui webite pe site-ul oricăror terțe părți fără acordul scris este, de asemenea, interzisă. 

10. Link-uri către alte website-uri 

Link-uri către website-uri terțe pot fi furnizate pentru interesul sau comoditatea vizitatorilor acestui 
website. Ne vom strădui să vă informăm când părăsiți acest website că termenii de utilizare și politica de 
confidențialitate a site-ului terților pot fi diferite. Cu toate acestea, Novartis Gene Therapies nu își asumă 
nicio răspundere pentru legăturile de la noi către alții și, în special, nu suntem responsabili pentru 
acuratețea sau legalitatea conținutului acestora. Nu acceptăm nicio răspundere care decurge dintr-o 
încălcare sau omisiune a politicilor de confidențialitate ale terților. 

11. Postări pe acest website 

Deși Novartis Gene Therapies poate monitoriza sau revizui din când în când discuțiile, mesajele 
instantanee, postările, transmisiile, panourile de mesaje și altele de pe website, Novartis Gene Therapies 
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nu are nicio obligație de a face acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care 
decurge din conținut a oricăror astfel de locații și nici pentru orice eroare, defăimare, calomnie, omisiune, 
falsitate, materiale promoționale, obscenitate, pornografie, blasfemie, pericol, dezvăluirea 
confidențialității sau inexactitatea conținută în orice informații din aceste locații de pe website. Vi se 
interzice să postați sau să transmiteți orice material ilegal, promoțional, amenințător, calomniant, 
defăimător, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profan sau orice material care ar putea 
constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune, care ar da naștere la 
răspundere sau încalcă în alt mod orice lege. Novartis Gene Therapies va coopera pe deplin cu orice 
autoritate de aplicare a legii sau cu o decizie judecătorească care solicită sau îi îndrumă pe Novartis Gene 
Therapies să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postează astfel de informații sau materiale. 

12. Consecințe 

Dacă suntem înștiințați că ați încălcat vreunul dintre termenii și condițiile conținute în această Declarație 
juridică, putem lua imediat măsuri corective, inclusiv împiedicarea utilizatorului să folosească serviciile 
oferite de Novartis Gene Therapies și eliminarea oricăror informații, date și conținut puse pe website de 
către utilizator, în orice moment și fără notificare prealabilă. Dacă am fost afectați de încălcarea dvs., 
putem, la discreția noastră, să căutăm să recuperăm daunele de la dvs. 

13. Revizuiri 

Novartis Gene Therapies are dreptul să revizuiască oricând acești Termeni și condiții, prin actualizări și 
postări. Aveți obligații față de orice astfel de revizuiri și, prin urmare, este indicat să vizitați periodic 
această pagină pentru a revedea termenii și condițiile actuale la care sunteți obligat. 

 


