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Умови використання веб-сайту ТОВ «ПРОМО ВІЖИН»
10 вересня 2020

Цей веб-сайт і вебінари, що на ньому проводяться (спільно іменуються «Сайт»), є власністю ТОВ

«ПРОМО ВІЖИН» та розроблений за підтримки ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»
( далі – «ГСК »).
Використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтеся з цими умовами використання. Якщо Ви з ними не
погоджуєтеся, не використовуйте цей Сайт.
«ПРОМО ВІЖИН» залишає за собою право на свій розсуд змінювати, модифікувати, додавати або
видаляти фрагменти цих Умов використання в будь-який час. Періодична перевірка цих Умов
використання щодо внесення змін є Вашою відповідальністю. Ви можете ознайомитися з Умовами
використання за посиланням внизу веб-сторінки. Продовження використання Вами Сайту після
оновлення Умов використання означає, що Ви погоджуєтеся дотримуватися будь-яких таких змін.
Представлена на цьому веб-сайті інформація в розділі/на сторінці для загальної
громадскості/аудіторії призначена виключно для загальних інформаційних та освітніх цілей. Веб-сайт
може містити відомості про захворювання та їх лікування - інформація на сторінці для фахівців
охорони здоровя розміщена з метою інформування та промоції. Якщо Ви є фахівцем у галузі охорони
здоров'я, інформація, що міститься на цьому Сайті, не призначена для заміни Вашої власної
медичної думки. Якщо у Вас є захворювання, Вам слід звернутися за консультацією до
кваліфікованого лікаря. Інформація на цьому Сайті не призначена для використання з метою
надання Вам конкретної медичної консультації чи рекомендації.
Дозволені користувачі
На цьому веб-сайті є спеціальний розділ для представників громадськості і спеціальний розділ для
фахівців у галузі охорони здоров'я. Термін «фахівець у галузі охорони здоров'я» означає особу, яка
під час здійснення своєї професійної діяльності має право призначати, постачати або відпускати
лікарські засоби або вироби медичного призначення.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: Будь ласка, зверніть увагу на те, що
належне використання усіх лікарських засобів повинно здійснюватися відповідно до затвердженої
інструкції про застосування. Перш ніж призначити будь-який лікарський засіб, фахівці у галузі
охорони здоров'я мають звіритися із затвердженою інструкцією про застосування такого
лікарського засобу у своїй країні.
Облікові записи, паролі, безпека
Якщо Ви вирішили створити обліковий запис (включно зі встановленням ідентифікатора та пароля),
Ви несете повну відповідальність за дотримання конфіденційності інформації для Вашого облікового
запису, що зберігається у Вас, а також за всі дії, що здійснюються з використанням Вашого облікового
запису.

1

NP-UA-GVX-WCNT-200038

Умови використання вебінарів
Коли Ви берете участь у вебінарі, який проводиться чи промотується на цьому веб-сайті, інші
учасники можуть бачити Вашу особу та інші персональні дані, що вводяться Вами при реєстрації.
Беручи участь у вебінарі, Ви даєте згоду на таке розкриття даних. Коли Ви приєднуєтеся до вебінару,
будь ласка, введіть відображуване ім'я так, як Ви хотіли б, щоб його бачили інші.
Ви використовуєте платформу для вебінарів на Ваш власний ризик. «ПРОМО ВІЖИН» не робить
жодних запевнень і не гарантує точність, придатність або повноту інформації, що передається
іншими особами під час вебінару. «ПРОМО ВІЖИН» не несе відповідальності за будь-які збитки чи
шкоду, завдані внаслідок використання платформи для вебінарів. Жодне з положень цієї відмови від
відповідальності або іншим чином не обмежує відповідальність «ПРОМО ВІЖИН» за особисту шкоду,
завдану власною халатністю «ПРОМО ВІЖИН».
Запис
Вебінар «ПРОМО ВІЖИН» може записуватися. «ПРОМО ВІЖИН» може використовувати запис
(частково або повністю) для майбутніх слухачів на свій власний розсуд. Наприклад, «ПРОМО
ВІЖИН» може розмістити записані вебінари на своїх веб-сайтах, які відвідуються людьми з усього
світу або передати ГСК для розміщення. Якщо Ваше зображення, голос та/або образ будуть записані
«ПРОМО ВІЖИН» внаслідок Вашої участі у вебінарі, «ПРОМО ВІЖИН» отримає Вашу згоду на запис
у момент Вашого входу на вебінар. Якщо Ви не хочете, щоб Вас записували, вимкніть свій мікрофон
і не показуйте своє зображення або екран. Ви також можете обрати не приймати участь у вебінарі.

Своєчасність інформації
«ПРОМО ВІЖИН» докладає прийнятні та доцільні зусилля для оновлення цього веб-сайту, але деяка
інформація може з часом втратити актуальність. «ПРОМО ВІЖИН» не може дати і не дає жодних
гарантій чи запевнень щодо достовірності, точності, придатності, повноти чи своєчасності інформації,
що міститься на цьому веб-сайті, зокрема тієї, що розповсюджується через вебінар. Інформація на
цьому веб-сайті надається «як є» (без гарантії якості).
Використання та доступ
Ви можете вільно переглядати цей веб-сайт, однак Ви можете переглядати або завантажувати
матеріали на цьому веб-сайті лише для особистого, некомерційного використання. Усі повідомлення
про захист авторських прав та інші повідомлення про права власності, що містяться в завантажених
матеріалах, мають бути збережені. Жодне інше використання матеріалів цього веб-сайту без
прямого письмового дозволу «ПРОМО ВІЖИН» заборонене.
Доступ до цього веб-сайту надається на тимчасовій основі, а «ПРОМО ВІЖИН» залишає за собою
право скасовувати або змінювати послугу, що надається на цьому веб-сайті, без повідомлення.
«ПРОМО ВІЖИН» не несе відповідальності за недоступність веб-сайту в будь-який час або протягом
будь-якого періоду незалежно від причини. «ПРОМО ВІЖИН» залишає за собою право, якщо Ви
порушите Умови використання, призупинити або скасувати будь-який обліковий запис, створений
Вами на цьому веб-сайті.
Знаки для товарів і послуг/права власності
Все, що Ви бачите або читаєте на цьому веб-сайті, захищено авторським правом, або «ПРОМО
ВІЖИН» було надано дозвіл на використання, якщо не вказано інше, і не може використовуватися
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іншим чином, окрім як зазначено в Умовах використання або в тексті на веб-сайті, без письмового
дозволу «ПРОМО ВІЖИН». Жодна ліцензія або право щодо будь-яких майнових прав групи компаній
«ПРОМО ВІЖИН» або ГСK (включно з патентами, знаками для товарів і послугами та авторським
правом) або будь-яких третіх осіб не надається та не дарується Вам у зв'язку з використанням цього
веб-сайту. Використання або неналежне використання цих знаків для товарів і послуг, авторських
прав або інших матеріалів, за винятком випадків, передбачених цим документом, прямо
забороняється та може порушувати законодавство про авторське право, законодавство про знаки
для товарів і послуг або інші закони, законодавчі або нормативні акти.
«ПРОМО ВІЖИН» не претендує на будь-які права власності на будь-які знаки для товарів і послуг
третіх осіб, що з'являються на цьому веб-сайті. Такі знаки для товарів і послуг третіх осіб
використовуються виключно для ідентифікації продуктів і послуг їх відповідних власників, і у зв'язку
з використанням цих знаків не варто робити висновку про будь-яке спонсорство або схвалення з боку
«ПРОМО ВІЖИН».
Відсутність схвалення
Посилання на сайти третіх осіб можуть бути надані для ознайомлення або зручності користувачів
цього Сайту. «ПРОМО ВІЖИН» не несе жодної відповідальності за зміст веб-сайтів, що не належать
«ПРОМО ВІЖИН», посилання на які надаються, і не бере на себе жодної відповідальності за будьяку інформацію або думку, що містяться на будь-якому веб-сайті третьої особи, або за порушення чи
упущення в політиці конфіденційності третіх осіб.
Інформація, яку Ви нам надаєте
За винятком інформації, яка охоплюється нашим Повідомленням про конфіденційність, будь-яке
повідомлення або матеріали, передані Вами на веб-сайт або через нього, зокрема дані, питання,
коментарі, ідеї, ноу-хау та інше, а також інформація, що передаються під час вебінару, є і будуть
розглядатися як неконфіденційні та незахищені правом власності. У «ПРОМО ВІЖИН» немає жодних
зобов'язань щодо такої інформації і «ПРОМО ВІЖИН» може вільно використовувати, розкривати,
відтворювати або публікувати цю інформацію без будь-яких обмежень, зокрема в комерційних цілях,
без плати користувачам за право здійснювати такі дії. Інформація, якою Ви ділитесь під час вебінару,
також може бути доступна іншим учасникам.
Відповідальність
За винятком випадків, коли це заборонено законом, і за винятком будь-яких гарантій, прямо
передбачених цими Умовами використання, будь-яка умова, гарантія, право або відповідальність,
які в іншому випадку були б такими, що маються на увазі у цих Умовах використання або
встановлювалися б законом, виключаються.
Ви використовуєте Сайт на Ваш власний ризик, а «ПРОМО ВІЖИН» за жодних обставин не несе
відповідальності за будь-які збитки (зокрема прямі, побічні, непрямі або штрафні збитки чи шкоду, а
також збитки, заподіяні внаслідок упущеної вигоди, втрати даних або переривання господарської
діяльності), пов'язані з доступом, використанням або неможливістю доступу або використання
вебсайту або будь-яких помилок чи упущень у його вмісті. Це включає завдання шкоди Вашому
комп'ютеру або іншому майну, зокрема завданої комп'ютерними вірусами або будь-яким іншим
технологічно шкідливим матеріалом, які можуть заразити Ваш комп'ютер або інше майно внаслідок
використання Вами цього веб-сайту, включно з завантаженнями будь-яких файлів або іншого вмісту
з веб-сайту.
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Регулююче права та юрисдикція
Ця Угода про Умови використання та Ваше користування Сайтом регулюються правом Англії,
виключаючи застосування його колізійних норм. Ці Умови використання, їх предмет та поширення
їхньої дії (а також будь-які позадоговірні спори та претензії) будуть регулюватися правом Англії. Ви
чітко розумієте і погоджуєтеся на виключну та персональну юрисдикцію судів Англії та Уельсу.

Заголовки, використані в цих Умовах використання, наведені виключно для зручності та не
використовуються при визначенні значення або тлумаченні цих Умов використання.
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