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Όροι χρήσης 

1. Αποδοχή 
Η πρόσβασή σας και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και 
προϋποθέσεις και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Δια της πρόσβασης και περιήγησης σε αυτή 
την ιστοσελίδα, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή προϋποθέσεις, τους όρους και τις συνθήκες και 
αναγνωρίζετε ότι τυχόν άλλες συμβάσεις αναφορικά με τη χρήση αυτής της σελίδας ανάμεσα σε εσάς 
και τη Novartis Gene Therapies αντικαθίστανται και παύουν να ισχύουν. 

 
2. Ιατρικές πληροφορίες / προϋποθέσεις 
Οι προϊοντικές πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται από τη Novartis Gene Therapies EU Ltd 
και αποσκοπούν μόνο σε σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Πολλά φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές 
συσκευές που περιλαμβάνονται στο παρόν διατίθενται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής από ιατρό ή 
άλλο κατάλληλα πιστοποιημένο επαγγελματία της υγείας, ενώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα 
προϊόντα σε όλες τις χώρες. Οι πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν δεν αποσκοπούν στην παροχή 
ολοκληρωμένης ιατρικής πληροφόρησης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ Ή ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Θα πρέπει να ενημερώνεστε πάντα αναλυτικά για τα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα που λαμβάνετε ή τις ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιείτε 
(συμπεριλαμβανομένων των ωφέλιμων ιατρικών τους χρήσεων και των πιθανών ανεπιθύμητων 
ενεργειών) συζητώντας την κατάλληλη χρήση τυχόν φαρμάκου(ων) ή ιατρικών συσκευών απευθείας με 
τον γιατρό που τα συνταγογράφησε ή, ανάλογα με την περίπτωση, με άλλο ειδικό επί ιατρικών 
θεμάτων. Οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να λάβουν εκτενή ιατρική πληροφόρηση από το φύλλο 
οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Οι πληροφορίες γι’ αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλουν ανά 
χώρα. Οι ασθενείς, οι ιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες της υγείας θα πρέπει να διασταυρώσουν τυχόν 
διαθέσιμες, κατάλληλες για τη χώρα πληροφορίες έναντι τοπικών πηγών ιατρικής πληροφόρησης και 
των ρυθμιστικών αρχών. Επιπρόσθετα, οι τρέχουσες διατάξεις σε πολλές χώρες περιορίζουν (ή ακόμα 
και απαγορεύουν σε ορισμένες περιπτώσεις) τη δυνατότητα της Novartis Gene Therapies να παρέχει 
πληροφορίες ή/και να απαντά απευθείας σε ερωτήσεις ασθενών αναφορικά με τα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ωστόσο, η Novartis Novartis Gene Therapies θα απαντά σε ερωτήματα 
από και θα παρέχει πληροφορίες στον κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία του χώρου της υγείας 
σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. 

 
3. Χρήση πληροφοριών 
Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά μπορείτε να προσπελάσετε, 
μεταφορτώσετε ή χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν κειμένου, εικόνων, ακουστικού υλικού και βίντεο (εφεξής «Πληροφορίες») μόνο για ατομική, μη 
εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διαθέσετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, 
επαναρτήσετε ή χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή άδεια της 
Novartis Gene Therapies. Πρέπει να διατηρείτε και να αναπαράγετε κάθε μία και όλες συνολικά τις 
ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που 
περιέχονται στις πληροφορίες που μεταφορτώνετε. Θα πρέπει να υποθέτετε ότι προστατεύονται τα 
δικαιώματα όλων των πληροφοριών που βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτή την ιστοσελίδα, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά, και ότι δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, παρά μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις ή σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση της ιστοσελίδας, χωρίς την 
γραπτή άδεια της Novartis Gene Therapies. Με εξαίρεση άλλη πιθανή άδεια που αναφέρεται σε αυτή 
την παράγραφο, η Novartis Gene Therapies δεν εγγυάται ούτε υποστηρίζει ότι η χρήση του υλικού που 
παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών που δεν ανήκουν στην 
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ιδιοκτησία ή δεν συνεργάζονται με τη Novartis Gene Therapies. Εξαιρουμένης της προαναφερθείσας 
περιορισμένης αδειοδότησης, καμία άδεια ή δικαίωμα προς τις πληροφορίες, ή τυχόν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας της Novartis Gene Therapies ή άλλων μερών δεν εκχωρούνται ή μεταφέρονται 
σε εσάς. 

 
4. Εμπορικά σήματα / δικαιώματα ιδιοκτησίας 
Θα πρέπει να υποθέτετε ότι όλα τα ονόματα των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, 
είτε εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα, πλαγιασμένους χαρακτήρες είτε όχι, είτε φέρουν το σύμβολο 
του εμπορικού σήματος είτε όχι, αποτελούν εμπορικά σήματα της Novartis Gene Therapies ή θυγατρικής 
εταιρείας της Novartis Gene Therapies. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει, επίσης, ή να 
αναφέρεται σε πατέντες, ιδιόκτητες πληροφορίες, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας της Novartis Gene Therapies και/ή άλλων μερών. Καμία άδεια σε ή δικαίωμα σε 
τέτοια εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας της Novartis Gene Therapies και/ή άλλων μερών δεν εκχωρείται ή μεταφέρεται 
σε εσάς. Όλες οι ονομασίες των προϊόντων που δημοσιεύονται με πλαγιασμένους χαρακτήρες σε αυτή 
την ιστοσελίδα συνιστούν εμπορικά σήματα υπό την ιδιοκτησία ή άδεια χρήσης της Novartis Gene 
Therapies ή θυγατρικής εταιρείας της Novartis Gene Therapies. 
 
5. Παύση ισχύος των εγγυήσεων 
Παρόλο που η Novartis Gene Therapies καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι 
πληροφορίες είναι ακριβείς και επίκαιρες, οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή 
τυπογραφικά λάθη. Η Novartis Gene Therapies διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές, 
διορθώσεις και/ή βελτιώσεις στις πληροφορίες, καθώς και στα προϊόντα και προγράμματα που 
περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Novartis Gene 
Therapies δεν προχωρά σε εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών. Η 
Novartis Gene Therapies δεν αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". H NOVARTIS GENE 
THERAPIES ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΟΥΤΕ Η NOVARTIS GENE 
THERAPIES ΟΥΤΕ ΑΛΛΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ NOVARTIS GENE THERAPIES ΟΥΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΣΕ 
ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν 
επιτρέπουν την εξαίρεση των συνεπαγόμενων εγγυήσεων με αποτέλεσμα η προαναφερθείσα εξαίρεση 
να μην ισχύει στην περίπτωσή σας. Η Novartis Gene Therapies δεν αναλαμβάνει ευθύνη και δεν θα 
θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν βλάβες ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστικό σας 
εξοπλισμό ή λοιπή περιουσία εξαιτίας της πρόσβασής σας στη χρήση των πληροφοριών. Η Novartis 
Gene Therapies διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να της αποδοθεί ευθύνη. 

 
6. Πληροφορίες που παρέχετε εσείς σε εμάς 
Εξαιρουμένων των πληροφοριών που καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου μας, τυχόν 
επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στην ιστοσελίδα με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με άλλο 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτημάτων, σχολίων, προτάσεων ή λοιπών 
αντίστοιχων ενεργειών, είναι και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Οτιδήποτε 
μεταδίδετε ή αναρτάτε έρχεται στην ιδιοκτησία της Novartis Gene Therapies ή των θυγατρικών της και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της 
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αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης και ανάρτησης. Επιπρόσθετα, 
η Novartis Gene Therapies είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς να σας αποζημιώσει, τυχόν ιδέες, 
συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στο υλικό που επικοινωνείται μέσω της 
ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ανάπτυξης, 
παρασκευής και κυκλοφορίας προϊόντων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες. 

 
7. Διεθνή προϊόντα 
Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για διεθνή προϊόντα και υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν είναι όλες διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η αναφορά σε προϊόν ή υπηρεσία σε αυτή την 
ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται ότι το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Τα 
προϊόντα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές 
κανονιστικές απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιηθούν. Κατά συνέπεια, οι 
επισκέπτες ενδέχεται να ενημερωθούν για ορισμένες ενότητες αυτής της ιστοσελίδας, οι οποίες 
απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους χρήστες ή μόνο στο κοινό ορισμένων χωρών. 
Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνετε τα αναφερόμενα σε αυτή την ιστοσελίδα ως προώθηση ή διαφήμιση 
προϊόντος ή χρήση του προϊόντος, η οποία δεν είναι εγκεκριμένη από την νομοθεσία και τις διατάξεις 
της χώρας στην οποία κατοικείτε. 

 
8. Αποποίηση ευθύνης 
Κανένα από τα σημεία που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά για 
επένδυση ή συμφωνία σε μορφή ομολόγων ή μετοχών τύπου American Depositary Receipts της Novartis 
Gene Therapies ή των θυγατρικών εταιρειών με τις οποίες συνδέεται η Novartis Gene Therapies. 
Συγκεκριμένα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να είναι σημαντικά διαφορετικά από 
οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται σε αυτή την ιστοσελίδα και δεν πρέπει να 
επαφίεστε και να εκλαμβάνετε την προηγούμενη απόδοση των ομολόγων ως άξονα της μελλοντικής τους 
απόδοσης. 
 
9. Σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα 
Η Novartis Gene Therapies δεν έχει εξετάζει το περιεχόμενο εν μέρει ή συνολικά των ιστοσελίδων 
τρίτων μερών, οι οποίες περιέχουν υπερσυνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα και δεν ευθύνεται για το 
περιεχόμενο τυχόν σελίδων εκτός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή άλλων ιστοσελίδων που 
παραπέμπουν μέσω υπερσυνδέσμων σε αυτή. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε στην ιστοσελίδα σας 
υπερσύνδεσμο παραπομπής σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας την 
παραπομπή στην κεντρική σελίδα. Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε υπερσυνδέσμους σε άλλες σελίδες 
αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Novartis Gene Therapies. Η 
παραπομπή ή χρήση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων αυτής της ιστοσελίδας στην ιστοσελίδα τρίτων 
μερών χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους απαγορεύεται αντίστοιχα. 

 
10. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες 
Οι σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες τρίτων μερών ενδέχεται να παρασχεθούν προς όφελος και διευκόλυνση 
των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να σας 
ενημερώσουμε κατά την έξοδό σας από αυτή την ιστοσελίδα για το ότι οι όροι χρήσεις και η πολιτική 
απορρήτου της ιστοσελίδας τρίτου μέρους ενδέχεται να είναι διαφορετικοί. Ωστόσο, η Novartis Gene 
Therapies δεν αποδέχεται την ευθύνη για συνδέσμους από τη δική μας σε άλλες ιστοσελίδες, και 
συγκεκριμένα δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή τη νομιμότητα του περιεχομένου τους. Δεν 
αποδεχόμαστε την ευθύνη που προκύπτει από την παραβίαση ή παράλειψη των πολιτικών απορρήτου 
των τρίτων μερών. 
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11. Σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα 
Παρόλο που η Novartis Gene Therapies ενδέχεται να παρακολουθεί κατά καιρούς ή να εξετάζει 
συζητήσεις, συνομιλίες, αναρτήσεις, μεταδόσεις, πίνακες μηνυμάτων και αντίστοιχα εργαλεία σε αυτή 
την ιστοσελίδα, η Novartis Gene Therapies δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει και δεν αναλαμβάνει την 
ευθύνη ή την υπαιτιότητα για το περιεχόμενο αυτών ή για τυχόν λάθη, δυσφημήσεις, λιβέλους, 
συκοφαντίες, παραλείψεις, ψευδολογίες, προωθητικό υλικό, αισχρότητες, πορνογραφικό υλικό, 
βωμολοχίες, κίνδυνο, αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών ή ανακριβειών που περιλαμβάνονται σε 
τυχόν πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η ανάρτηση ή μετάδοση 
τυχόν παράνομου, προωθητικού απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, 
σκανδαλώδους, φλεγματώδους, πορνογραφικού ή πρόστυχου υλικού ή υλικού που θα μπορούσε να 
αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικά διώξιμες, 
ικανές να άρουν θέματα αστικής ευθύνης ή με άλλο τρόπο ικανές να παραβιάσουν το νόμο. Η Novartis 
Gene Therapies θα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής της έννομης τάξης ή τις δικαστικές 
αρχές που αιτούν ή παροτρύνουν την Novartis Gene Therapies να αποκαλύψει την ταυτότητα των 
ατόμων που αναρτούν τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικό. 

 
12. Επιπτώσεις 
Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχετε παραβιάσει ορισμένους από τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιέχονται στην παρούσα νομική δήλωση, μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα σε διορθωτικές 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του χρήστη από τη χρήση των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τη Novartis Gene Therapies και της αφαίρεσης τυχόν πληροφοριών, δεδομένων και 
περιεχομένου που έχει τοποθετήσει στην ιστοσελίδα ο χρήστης, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς 
προειδοποίηση. Εάν έχουμε υποστεί ζημία από την παραβίαση στην οποία προχωρήσατε, μπορούμε, 
κατά την κρίση μας, να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της ζημίας από εσάς. 

 
13. Αναθεωρήσεις 
 Η Novartis Gene Therapies δύναται να αναθεωρήσει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παρόντος ενημερώνοντας αυτή την ανάρτηση. Δεσμευόμαστε από τυχόν 
αναθεωρήσεις αυτού τους είδους και θα πρέπει, επομένως, να επισκέπτεστε κατά διαστήματα αυτή τη 
σελίδα για να διαβάσετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις με τις οποίες δεσμεύεστε. 
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