KASUTUSTINGIMUSED
(Viimati muudetud: 12. detsembril 2017.)

Nendes kasutustingimustes (edaspidi: Kasutustingimused) on sätestatud õiguslikult siduvad tingimused
sellel veebisaidil (edaspidi: Veebisait) pakutavate teenuste ja andmete kasutamiseks. Veebisaidile
sisenemisega kohustute Kasutustingimusi järgima, kusjuures Kasutustingimused jõustuvad kohe, kui Te
esimest korda Veebisaiti külastate. Kui Te ei nõustu allpool toodud tingimustega, palume Teil veebisaiti
mitte kasutada.
Veebisait kuulub Gedeon Richter Plc.-le (registreeritud asukoht: H-1103 Budapest, 19-21 Gyömrői út,
Ungari; äriregistrikood: Cg. 01-10-040944; edaspidi: meie või Ettevõte), kes hoiab seda käigus
reklaamiagentuuri Progressive Studio Kft. kaudu (veebisaidi arendus, hooldus ja majutus).
Ettevõte jätab endale õiguse Kasutustingimusi igal ajal muuta või täiendada, värskendades selleks
käesolevat postitust. Seda, millal Kasutustingimusi viimati muudeti, näeb Kasutustingimuste ülaosas
märke „Viimati muudetud“ alt. Soovitame Teil Kasutustingimused tuleviku tarbeks välja trükkida.
Kui ilmneb, et Kasutustingimused on vastuolus Veebisaidil toodud eritingimustega, lähtutakse
Kasutustingimustest.
1. PIIRATUD KASUTUS
Veebisaidi sisu ja kõik sellel avaldatud materjalid on Ettevõtte või tema litsentsiandjate
intellektuaalomand ning me anname Teile Veebisaidil avaldatu kasutamiseks üksnes piiratud
lihtlitsentsi, mida ei saa võõrandada ega loovutada. Veebisaidil avaldatu on kaitstud erinevates riikides
kehtivate autoriõigust käsitlevate õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega. Kõik asjaomased õigused
on kaitstud. Meid (ja kõiki tuvastatud kaasautoreid) tuleb alati märkida Veebisaidil avaldatud materjalide
autorina. Teil on kohustus jätta alles kõikidele Veebisaidilt alla laaditud ja välja trükitud lehekülgedele
autoriõigust ja muid intellektuaalomandiõigusi puudutavad märkused ning neid märkuseid arvestada.
Te ei või kasutada meie Ettevõtte nime ega kaubamärke ilma meie eelneva nõusolekuta.
Te ei või levitada, muuta või kasutada Veebisaidil avaldatut tervikuna ega osaliselt, sealhulgas kogu selle
sisu, pilte, audio- ja videomaterjali, avalikes huvides või kommertsotstarbel ilma Ettevõtte eelneva
kirjaliku nõusolekuta. Te teadvustate ja olete nõus sellega, et kui õigusaktides ei ole teisiti sätestatud,
kehtivad kogu Veebisaidil avaldatud materjali kohta autoriõigust käsitlevad õigusaktid ning seda ei tohi
kasutada ilma Ettevõtte ja asjaomase autori loata muul moel kui kooskõlas Kasutustingimustes
sätestatuga või vastaval Veebisaidil toodud tekstis sisalduvate tingimustega.
Ettevõte ja kolmandad isikud ei loovuta ega anna Teile üle ühtegi isiklikku ega varalist õigust ega volitust,
mis
tulenevad
kaubamärkidest,
patentidest,
autorivõi
muudest
nimetatud
intellektuaalomandiõigustest.

2. VASTUTUSE PIIRAMINE JA VÄLISTAMINE
Veebisait ja sellel pakutavad teenused on mõeldud Eestis elavatele isikutele. Me ei kinnita, et Veebisaidil

või selle kaudu avaldatud materjal on sobilik teistes piirkondades kasutamiseks või neis kättesaadav.
Te võite Veebisaiti külastada ja kasutada omal vastutusel. Veebisaidil olev materjal on avaldatud üldise
teabena ega kujuta endas arstlikku nõuannet või diagnoosi. Materjali ei või tõlgendada nõuande ega
soovitusena ning Veebisaidil olevat informatsiooni, sealhulgas Veebisaidil avaldatud meditsiiniteavet ei
tohi võtta alusena toimingute ja otsuste tegemisel. Veebisaidil avaldatud teave ei asenda patsiendi
vajaduste järgi kohandatud arstlikku või tervishoiutöötaja antud nõuannet või diagnoosi. Kõigi
terviseseisundit puudutavate küsimustega soovitame Teil alati pädeva tervishoitöötaja poole pöörduda.
Veebisaidil võib esineda ebatäpsusi ja kirjavigu. Me jätame endale õiguse Veebisaidi praegust sisu,
samuti avaldatud teabes kirjeldatud programme ja tooteid ilma ette teatamata muuta, parandada ja/või
täiustada. Teeme mõistlikke pingutusi selleks, et Veebisaidil avaldatud teave oleks ajakohane, kuid me
ei anna sõnaselgeid või kaudseid kinnitusi ega tagatisi selle kohta, et meie Veebisaidi sisu on täpne,
täielik või ajakohane.
Kui Te olete ettevõte või tervishoitöötaja, välistame kõik kaudsed tingimused, tagatised, kinnitused ja
muud sätted, mis võivad selle Veebisaidi või sellel avaldatud mis tahes materjali suhtes muul juhul
kehtida. Tarbijatele pakume oma Veebisaiti kasutamiseks vaid kodusteks ja isiklikeks eesmärkideks ning
Veebisaidi kasutamine kommerts- või ärieesmärkidel on keelatud.
Me ei välista ega piira oma vastutust Teie ees olukordades, kus see oleks ebaseaduslik. Ettevõte ning
teised Veebisaidi arendamises ja käigus hoidmises osalevad isikud ei vastuta kehtiva õigusega lubatud
piirides otseselt, kaudselt või juhuslikult Veebisaidi külastamisel, ühenduse loomisel, Veebisaidi
sirvimisel või materjali allalaadimisel tekkinud rikke, kahju, andmete hävimise või Veebisaidil avaldatud
materjalis oleva vea eest.
Ettevõttel on õigus Veebisaidi või selle osa kättesaadavuse tagamine peatada või lõpetada, samuti on
Ettevõttel õigus ilma selgitusi andmata või ette teatamata kättesaadavust ärilistel või tehnilistel piirata.
3. KOLMANDATE ISIKUTE LINGID
Veebisaidil olevad suunavad lingid kolmandate isikute veebisaitidele ja allikatele on Veebisaidil
avaldatud üksnes üldise teabena, mitte meie poolt heaks kiidetud teabena. Veebisaidil olevate
kolmandate isikute veebisaitide ja allikate sisu ja asjaomasus ei ole meie poolt kontrollitud.

4. KÄITUMISREEGLID
Veebisaiti kasutades kohustute järgima kõiki kehtivaid õigusakte, norme ja eeskirju. Eeldame, et
Veebisaidi kasutajad on õiguskuulekad ning austavad teiste isikute õigusi ja väärikust.
Te ei tohi meie Veebisaiti ega sellel pakutavaid teenuseid kasutada
 viisil, millega rikutakse mis tahes kehtivat õigusakti;
 viisil, mis on ebaseaduslik või millega pannakse toime pettus või mille eesmärk või tagajärg on
ebaseaduslik või pettuse toimepanek;
 selleks, et teiste isikute õigusaktidega ettenähtud õigusi või nende väärikust kahjustada või muul
moel rikkuda või püüda seda teha;
 selleks, et esineda teise isikuna, sealhulgas Ettevõtte mõne esindajana;
 selleks, et edastada või lasta saata soovimatut või lubamatut reklaami või muud
müügiedendusmaterjali või teha muus vormis sarnaseid pakkumisi;

 selleks, et raamida või dubleerida Veebisaidi mis tahes osa;
 selleks, et luua Veebisaidi sisu allalaadimise ja salvestamise teel andmebaas;
 selleks, et teadvalt edastada andmeid, saata või üles laadida materjali, mis sisaldab viirusi, Trooja
hobuseid, ussviirusi, nuhkvara, reklaamvara või muid kahjulikke programme või arvutikoode, mille
eesmärk on kahjustada mis tahes tark- või riistvara toimimist;
 selleks, et saada lubamatu juurdepääs meie Veebisaidile, serverile, kuhu Veebisait on salvestatud,
või Veebisaidiga seotud muule serverile, arvutile või andmebaasile. Me teavitame sellistest
rikkumistest vastavaid õiguskaitseasutusi ja teeme nendega koostööd, avaldades neile Teie isiku.
Kui meile saab teatavaks mis tahes tegevus, teave või materjal, mis on postitatud, edastatud või muul
moel Veebisaidi kaudu või sellega seoses kättesaadavaks tehtud ning millega võidakse rikkuda
Kasutustingimusi, siis on meil õigus, kuid mitte kohustus asjaomane teave või materjali eemaldada,
keelata sellele juurdepääsu või viivitamata lõpetada meie Veebisaidi kasutamise õiguse. Samuti võime
avaldada Teie isiku mis tahes kolmandale isikule, kes väidab, et materjal, mille Teie olete meie
Veebisaidile postitanud või üles laadinud, rikub tema intellektuaalomandiõigusi või privaatsusõigust.
5. SISUNÕUDED

Me pöörame erilist tähelepanu ravimite ja meditsiiniseadmete müügiedendust ja reklaami käsitlevate
normide ja eeskirjade täitmisele. Näiteks ei ole lubatud avalikkusele reklaamida retseptiravimeid.
Kui meid sellisest tegevusest teavitatakse, eemaldame ning muudame postitusi ja kommentaare, mida
võib käsitleda ravimite ebaseadusliku reklaamina.
Kui Te avastate kommentaari, materjali või postituse, mis on Teie arvates mingil moel vastuolus
Kasutustingimustega, ebaseaduslik või rikub sisunõudeid, palun andke sellest teada moderaatorile,
saates e-kirja aadressil posta@richter.hu. Palun nimetage oma teates vaidlustatud materjal ja selle
täpne asukoht. Kui me omal äranägemisel leiame, et Teie teade on põhjendatud, eemaldame vajaduse
korral asjaomase materjali ja teavitame Teid sellest.

Materjali, mille Te meie Veebisaidile üles laadite, ei peeta konfidentsiaalseks ega
intellektuaalomandiõiguse alusel kaitstuks. Teie materjali omandiõigus jääb Teile, kuid Te peate andma
meile piiratud litsentsi selle kasutamiseks, salvestamiseks, kopeerimiseks ning kolmandatele isikutele
levitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks.
6. TEHNILISED KOHUSTUSED
Me ei anna tagatisi oma Veebisaidi turvalisuse ega selle kohta, et Veebisaidil ei ole programmivigu,
pahavara ega viirusi. Teie kohustus on meie Veebisaidile juurdepääsuks ja selle korrektseks
kasutamiseks konfigureerida oma infotehnoloogiat, arvutiprogramme ning platvormi. Soovitame
kasutada tulemüüri ja pahavara eest kaitsvat tarkvara.
Õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta me kahju eest, mis on tekkinud Teie arvutile või muule varale
meie Veebisaidiga ühenduse loomisel, sellega tutvumisel või selle kasutamisel ja selle sisu sirvimisel,
sealhulgas kahjuliku sündmuse eest, mis võib aset leida materjali, andmete, tekstide, piltide, video- või
audiomaterjali allalaadimise käigus.

Lisaks ei vastuta me õigusaktidega lubatud ulatuses otsese ega kaudse kahju või kulu eest, mis võib
tekkida Veebisaidi mittenõuetekohase toimimise, rikke või muu sellise põhjuse tõttu; samuti ei vastuta
me Veebisaidile postitatud või selle kaudu kättesaadava teabe õigsuse ega ajakohasuse eest.
7. ANDMEKAITSE
Meie andmekaitseteatises on sätestatud Teilt kogutud või Teie antud isikuandmete töötlemise
tingimused. Veebisaidile sisenedes peate nõustuma andmekaitseteatise tingimustega.
Andmekaitseteatise tingimused on Kasutustingimuste lahutamatu osa.
Mõne Veebisaidil pakutava teenuse kasutamiseks ei ole vaja end eelnevalt tuvastada, mis tähendab, et
me anname Teile juurdepääsu nende teenuste sisule ilma, et Te peaksite avaldama oma isiku.
8. LINGID ETTEVÕTTE VEEBILEHTEDELE, RAAMID
Te võite lisada oma Veebisaidile meie kodulehe lingi, kui teete seda õiglaselt ja õiguspäraselt ilma meie
mainet kahjustamata või seda ära kasutamata. Te ei tohi lisada linki viisil, mis viitab meiega seotusele
või meiepoolsele heakskiidule või toetusele, ehkki see tegelikult puudub.
Te ei tohi lisada selle Veebisaidi linki ühelegi veebisaidile, mis ei kuulu Teile. Meie Veebisait ei tohi olla
raamitud ühelegi teisele veebisaidile, samuti ei tohi Te luua linki ühelegi meie Veebisaidi osale peale
kodulehe. Jätame endale õiguse võtta tagasi linkide loomise luba ilma ette teatamata.

Kui soovite luua linki meie Veebisaidi materjalile või kasutada meie Veebisaidi materjali eespool
sätestatust erineval moel, peate selleks enne saama Ettevõtte kirjaliku nõusoleku. Sellisel juhul võtke
palun ühendust Ettevõtte õigusalase ja üleilmse tegevuse juhtimise osakonnaga (telefon +36 1431 4700;
e-post compliance@richter.hu).
9. NÕUETELE VASTAVUS
Kasutustingimuste järgimata jätmine tähendab Veebisaidi kasutamist lubavate tingimuste olulist
rikkumist ning selle tulemusena võime rakendada kõiki alljärgnevaid meetmeid või mõnda neist:
 viivitamata võtta Teilt ajutiselt või alaliselt veebisaidi kasutamise õigus;
 viivitamata eemaldada ajutiselt või alaliselt Teie poolt meie veebisaidile tehtud postitus või
üleslaaditud materjal;
 teha hoiatus;
 alustada Teie vastu kohtumenetlust kõikide rikkumisega tekitatud kulude (sealhulgas mõistlike
haldus- ja õigusabikulude) hüvitamiseks;
 kasutada Teie vastu muid õiguskaitsevahendeid;
 avaldada õiguskaitseasutustele niisugust teavet, mida me peame mõistlikult vajalikuks.
10. KOHALDATAV ÕIGUS
Kasutustingimuste, nende eseme ja sisu (ning mis tahes lepinguväliste vaidluste ja nõuete) suhtes
kohaldatakse Ungari õigust, v.a. juhul, kui seadusest tulenevalt kuulub kohaldamisele mõne muu riigi
õigus. Mõlemad pooled nõustuvad Ungari kohtute ainupädevusega, v.a. juhul, kui seadusest tulenevalt

on Teil õigus pöörduda mõne muu riigi kohtusse.
11. KONTAKTANDMED
Kui Teil on küsimusi Veebisaidi või Kasutustingimuste kohta, võtke palun ühendust Ettevõtte õigusalase
ja üleilmse tegevuse juhtimise osakonnaga (telefon +36 1431 4700; e-post compliance@richter.hu).

