Informacje prawne
Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2014 roku
Witamy na stronie internetowej Paranit („Strona Internetowa”).
Strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
Twoja zgoda i zmiany Informacji Prawnej
Przez uzyskanie dostępu i korzystanie z tej strony internetowej, potwierdzasz dokonanie przeglądu i udzielenie
zgody Informację Prawną. Strona internetowa, jej treść i niniejsza Informacja Prawna może być okresowo
aktualizowana i modyfikowana bez wcześniejszego powiadomienia. Przez uzyskanie dostępu i korzystanie z tej
strony internetowej po tego typu aktualizacjach i modyfikacjach, obowiązują Cię te aktualizacje i/lub modyfikacje.
Zatem prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Informacji Prawnej.
Dostępność strony internetowej
Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby zachować zgodność z prawem i
uregulowaniami Unii Europejskiej i jest przeznaczona do wykorzystania wyłącznie przez mieszkańców Unii
Europejskiej. Dostęp do strony internetowej może nie być legalny dla określonych osób lub określonych państw
leżących poza Unią Europejską. Gdy uzyskujesz dostęp do niniejszej strony internetowej spoza obszaru Unii
Europejskiej, robisz to na swoje ryzyko i na swoją odpowiedzialność.
Strona internetowa nie jest źródłem porad medycznych
Niniejsza strona internetowa i treść zamieszczona na niniejszej stronie internetowej została przedstawiona w
formie ogólnej i dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Strona internetowa i jej treść nie mają na celu
podawania zaleceń, które zastępują profesjonalną poradę lekarską. Żadna treść zawarta na niniejszej stronie
internetowej nie jest, ani nie powinno być wykorzystywane w celu postawienia diagnozy medycznej lub leczenia.
W zakresie jakiegokolwiek stanu medycznego lub leczenia, zawsze należy szukać porady swojego lekarza lub
innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nie należy nigdy lekceważyć porady medycznej, ani nie
opóźniać jej poszukiwania, ze względu na coś, co zostało przeczytane w internecie.
Informacje na temat produktów i/lub usług
Informacje podane na stronie internetowej mogą się różnić pomiędzy państwami i nie wszystkie produkty i/lub
usługi mogą być dostępne w każdym państwie. Odnośnik do produktu lub usługi nie oznacza, że ten produkt lub
ta usługa jest lub będzie dostępna w Twoim państwie. Produkty i usługi, o których mowa na niniejszej stronie
internetowej mogą podlegać różnym wymogom prawnym w zależności od państwa. Nic na tej stronie internetowej
nie powinno być interpretowane jako promocja lub reklama produktu lub usługi, które nie są w danym państwie
dozwolone.
Prawa autorskie i wykorzystanie informacji
Niniejsza strona internetowa i jej treść są własnością oraz są pod kontrolą firmy Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
i są chronione prawem autorskim. Można uzyskać dostęp i pobrać ze strony internetowej informacje, które
obejmują teksty, obrazy, audio i video do własnego niekomercyjnego użytku, ale nie zezwala się na żadne
modyfikacje, ani dalsze reprodukcje strony internetowej i jej treści. Nie można prowadzić dystrybucji,
modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ani ponownie publikować strony internetowej i jej treści.

Firma Omega Pharma Poland Sp. z o.o. nie gwarantuje, że wykorzystanie informacji zawartej na stronie
internetowej nie naruszyło praw żadnej osoby trzeciej. Oprócz pozwolenia na wykorzystanie, jak wspomniano w
tym paragrafie nie przyznaje się żadnej licencji, ani innych praw do strony internetowej, ani do żadnej części jej
treści.
Znaki towarowe
Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i charakterystyczne opakowanie przedstawione na tej stronie
internetowej są chronione przez prawo krajowe i międzynarodowe. Nie można wykorzystać żadnego z nich bez
wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia firmy Omega Pharma Poland Sp. z o.o. Nie udziela, ani nie
nadaje się licencji, ani prawa do jakiegokolwiek rodzaju znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej
i charakterystycznego opakowania na twoją rzecz bez wyraźniej pisemnej zgody firmy Omega Pharma Poland
Sp. z o.o.
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Firma Omega Pharma Poland Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby utrzymać tę stronę internetową i jej treść
w postaci dokładnej i aktualnej; jednak nie dajemy żadnych oświadczeń, ani gwarancji co do precyzji i
kompletności strony internetowej i jej treści.
STRONA INTERNETOWA I JEJ TREŚĆ SĄ PRZEDSTAWIONE „W AKTUALNYM STANIE”. FIRMA OMEGA
PHARMA POLAND SP. Z O.O. NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE KOMPLETNOŚCI, PRECYZJI,
MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH ALBO PRZYDATNOŚCI STRONY
INTERNETOWEJ LUB JEJ TREŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OMEGA PHARMA SP. Z O.O. NIE
OŚWIADCZA, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA INTERNETOWA I JEJ TREŚĆ NIE ZAWIERA
WIRUSÓW, ROBAKÓW, ANI INNYCH KODÓW, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WŁAŚCIWOŚCI
ZANIECZYSZCZAJĄCE LUB NISZCZĄCE. ANI FIRMA OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O., ANI ŻADNA
INNA SPÓŁKA GRUPY OMEGA PHARMA GROUP, ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W
TWORZENIE LUB ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH NA RZECZ TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB
JEJ TREŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE Z TYTUŁU ŻADNEJ SZKODY BEZPOŚREDNIEJ, UBOCZNEJ,
NASTĘPCZEJ, POŚREDNIEJ LUB ODSZKODOWANIA, KTÓRE WYNIKNĄ Z DOSTĘPU, UŻYWANIA, BRAKU
MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, POLEGANIA NA STRONIE ALBO JAKIEGOKOLWIEK BŁĘDU LUB POMINIĘCIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB W JEJ TREŚCI.
Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie i/lub ograniczenie określonych gwarancji i/lub zobowiązań, te
wyłączenia i/lub ograniczenia mogą nie stosować się do Ciebie.
Prawo właściwe i kompetentny sąd
Jakiekolwiek roszczenie dotyczące niniejszej strony internetowej oraz jej treści podlega prawu obowiązującemu w
Polsce. Używanie niniejszej strony internetowej, oznacza zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów polskich.
Linki do innych stron internetowych
Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki lub linki do innych stron internetowych, które nie są
kontrolowane przez firmę Omega Pharma Poland Sp. z o.o., i których nie dotyczy niniejsza Informacja Prawna.
Te odnośniki i/lub linki zostały jedynie przedstawione dla wygody i firma Omega Pharma Poland Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat lub szkód wynikających z tych stron internetowych lub
odnośników lub linków do niej. Prosimy zauważyć, że gość jest wyłącznie odpowiedzialny za swoją wizytę na
tego typu innych stronach internetowych.
Linki do naszej strony internetowej

Nie zezwala się na ramkowanie, głębokie linkowanie, tworzenia kopii lustrzanej lub retransmitowania naszej
strony internetowej lub jej treści, ani cytatów lub wykorzystania całości lub części niniejszej strony internetowej lub
jej treści na stronie internetowej osoby trzeciej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Omega
Pharma Poland Sp. z o.o. W przypadku, gdy chcesz umieścić link na naszej stronie internetowej, prosimy o
kontakt na adres podany poniżej.
Polityka prywatności
Korzystanie z niniejszej strony internetowej również podlega polityce prywatności
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej informacji prawnej, prosimy o kontakt:
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
Siedziba:
02-653 Warszawa
Al. Niepodległosci 18
BTD Office Center, 2 piętro
Tel +48 22 489 54 51
Fax +48 22 489 54 52
e-mail: omega@omega-pharma.pl

