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Használati 
feltételek 

 
1. Elfogadás 

A jelen Webhelyhez való hozzáférésre és annak használatára vonatkoznak a következő feltételek, valamint 
minden alkalmazandó jogszabály. Az ehhez a Webhelyhez való hozzáféréssel és annak böngészésével 
korlátozások és módosítási igények nélkül elfogadja a jelen Feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ön 
és a Novartis Gene Therapies között ennek a Webhelynek a használatára vonatkozóan fennálló minden más 
megállapodás érvényét veszíti és hatálytalanná válik. 

 
2. Egészségügyi információk, kórállapotok 

A jelen webhelyen található termékinformációkat a Novartis Gene Therapies EU Ltd szolgáltatja, és ezeket 
kizárólag általános tájékoztatásra szánja. Számos felsorolt gyógyszeripari, valamint orvostechnikai eszköznek 
számító termék kizárólag orvosi rendelvényre, esetleg képesített orvostudományi szakember általi rendelvényre 
kapható, és nem biztos, hogy az összes ilyen termék minden országban elérhető. A termékinformációk 
keretében nem törekszünk arra, hogy teljes körű orvosi tájékoztatást nyújtsunk. HA VALAMILYEN 
KÓRÁLLAPOTA VAN, HALADÉKTALANUL FORDULJON A SAJÁT ORVOSÁHOZ VAGY EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÓJÁHOZ! MI SEM SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSI DIAGNÓZISSAL, SEM ADOTT BETEGRE VONATKOZÓ 
KEZELÉSI TANÁCCSAL NEM SZOLGÁLUNK. A rendelvényre kapható gyógyszerekről, illetve orvostechnikai 
eszközökről (azok előnyös orvosi alkalmazásaira és lehetséges nem kívánt hatásaira kiterjedően) minden 
esetben ajánlatos bármely gyógyszer, illetve orvostechnikai eszköz megfelelő alkalmazását közvetlenül az azt 
felíró orvossal vagy – értelemszerűen – más egészségügyi tanácsadóval megbeszélve teljeskörűen tájékozódnia. 
Az orvostudományi szakemberek a termék tájékoztatójából juthatnak teljes körű tájékoztatáshoz. Az ezekre a 
termékekre vonatkozó információk országonként eltérhetnek. A betegeknek, valamint az orvosoknak és más 
orvostudományi szakembereknek az országukra érvényes tudnivalókról a helyi egészségügyi rendszertől és 
szabályozó hatóságoktól célszerű tájékozódniuk. Továbbá a jelenlegi szabályozások számos országban 
korlátozzák (néhány esetben tiltják is) a Novartis Gene Therapies számára a rendelvényre kapható termékeire 
vonatkozó tájékoztatást és/vagy a betegek kérdéseire való közvetlen válaszolást. A helyi szabályozásoknak 
megfelelően azonban a Novartis Gene Therapies az Ön képesített egészségügyi szakemberétől kapott 
tájékoztatáskérésére válaszolni fog, és tájékoztatni fogja őt. 

 
3. Az információk használata 

Ön szabadon böngészheti a Webhelyet, de az ezen a Webhelyen lévő információkat – ideértve bármely szöveget, 
képet, valamint hang- és videóanyagot (az „Információk”) – kizárólag saját, nem üzleti céljára nyithatja meg, 
töltheti le, illetve használhatja. Az Információkat üzleti célokra a Novartis Gene Therapies írásbeli engedélye nélkül 
nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, bejegyzésben nem teheti közzé 
ismét, és nem használhatja fel. Minden egyes, az Ön által letöltésre kerülő Információkban 
szereplő szerzői jogi figyelmeztető üzenetet és más tulajdonjogi közlést meg kell tartania, illetve reprodukálnia 
szükséges. Ezzel ellenkező közlés hiányában azt kell feltételeznie, hogy az ezen a Webhelyen Ön által látott vagy 
olvasott tartalmak mindegyike szerzői jogi oltalom alatt áll, továbbá az a Novartis Gene Therapies írásbeli 
engedélye nélkül kizárólag a jelen Feltételekben vagy a Webhelyen lévő szövegben foglaltaknak megfelelő módon 
használható. A jelen bekezdésben másképpen engedélyezett módok kivételével a Novartis Gene Therapies nem 
szavatolja, illetve nem jelenti ki, hogy a Webhelyen megjelenített anyagok Ön általi használata nem sérti a Novartis 
Gene Therapies tulajdonában nem álló vagy kapcsolt vállalkozásának nem minősülő harmadik felek jogait. A fenti 
korlátozott jogosultság kivételével az információkra vonatkozóan semmiféle engedély vagy jog, illetve a Novartis 
Gene Therapies vállalathoz vagy bármely más félhez tartozó szerzői jog nem kerül Önnek megadásra vagy 
átruházásra. 

 
4. Védjegyek, tulajdonjogok 

Abból a feltételezésből kell kiindulnia, hogy az ezen a Webhelyen megjelenő összes terméknév a Novartis Gene 
Therapies vállalatnak vagy a Novartis Gene Therapies valamely kapcsolt vállalkozásának a védjegye, tekintet nélkül 
arra, hogy az nyomtatott nagybetűkkel, dőlt betűsen vagy védjegyszimbólummal ellátva jelenik-e meg.Ez a 
Webhely tartalmazhatja a Novartis Gene Therapies és/vagy más felek szabadalmait, saját információit, 
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technológiáit, termékeit, folyamatait, valamint egyéb tulajdonjogait is, illetve hivatkozhat ilyenekre. A Novartis 
Gene Therapies és/vagy más felek ilyen védjegyeinek, szabadalmainak, üzleti titkainak, technológiáinak, 
termékeinek, folyamatainak, valamint egyéb tulajdonjogainak egyike tekintetében sem kerül engedély vagy jog 
Önnek megadásra vagy átruházásra. Az ezen a Webhelyen dőlt betűvel közzétett összes terméknév a Novartis 
Gene Therapies vállalatnak vagy a Novartis Gene Therapies valamely kapcsolt vállalkozásának a tulajdonát képező 
vagy számára licencbe adott védjegy. 
 

5. Garanciák vagy szavatosságok kizárása 
Bár a Novartis Gene Therapies észszerű erőfeszítéseket tesz az Információk pontosságának és aktuális voltának a 
biztosítására, előfordulhat, hogy az Információk tartalmaznak pontatlanságokat vagy nyomdahibákat. A Novartis 
Gene Therapies fenntartja a jogot, hogy az Információkat, valamint az adott Információkban leírt termékeket és 
programokat bármikor, akár értesítés nélkül is módosítsa, javítsa vagy továbbfejlessze. A Novartis Gene Therapies 
egyik Információ pontosságát sem szavatolja, és nem jelenti ki, hogy azok megfelelnek a valóságnak. A Novartis 
Gene Therapies nem vállal kötelezettséget, illetve felelősséget a Webhelyen lévő tartalomban esetleg felmerülő 
hibákat, illetve hiányosságokat illetően. MINDEN INFORMÁCIÓ AZ ADOTT FORMÁBAN ÉS TARTALOMMAL („AS IS”) 
VAN BIZTOSÍTVA. A NOVARTIS GENE THERAPIES NEM VÁLLAL GARANCIÁKAT/SZAVATOSSÁGOKAT AZ EZEN A 
WEBHELYEN LÉVŐ INFORMÁCIÓK TELJESSÉGÉÉRT VAGY PONTOSSÁGÁÉRT, VALAMINT AZOK LEHETSÉGES 
FELHASZNÁLÁSÁÉRT SEM. ENNEK MEGFELELŐEN A WEBHELY LÁTOGATÓINAK AJÁNLATOS KÖRÜLTEKINTŐEN 
ÉRTÉKELNIÜK AZ INFORMÁCIÓKAT. SEM A NOVARTIS GENE THERAPIES, SEM A NOVARTIS GENE THERAPIES 
BÁRMELY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA, SEM AZ ENNEK A WEBHELYNEK AZ ÖN RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 
LÉTREHOZÁSÁBAN, ELKÉSZÍTÉSÉBEN VAGY ELJUTTATÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ BÁRMELY MÁS FÉL NEM VÁLLAL 
FELELŐSSÉGET AZ ENNEK A WEBHELYNEK A MEGNYITÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY 
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A WEBHELY TARTALMÁBAN LÉVŐ BÁRMILYEN HIBÁBÓL VAGY 
HIÁNYOSSÁGBÓL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE, 
VALAMINT BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT. Egyes jogrendszerek nem engedik meg a hallgatólagos 
garanciák/szavatosságok kizárását, így a fenti kizárás az Ön esetében nem feltétlenül érvényesek. A Novartis Gene 
Therapies nem vállal felelősséget, és nem merül fel kötelezettsége az Ön számítógépes berendezéseit vagy más 
vagyontárgyait érő olyan károkért, valamint az azokat esetleg megfertőző vírusokért, amelyek az Információk Ön 
általi eléréséből és használatából erednek. A Novartis Gene Therapies fenntartja a jogot, hogy bármikor, akár 
értesítés és felelősségvállalás nélkül is bármikor megszüntesse ezt a Webhelyet. 

 
6. Az Ön által részünkre megadott információk 

Az Adatvédelmi szabályzatunk által érintett információk kivételével minden Ön által a Webhelyre elektronikus 
levélben vagy másként küldött közlés vagy anyag – ideértve bármely adatot, kérdést, észrevételt, javaslatot vagy 
hasonlót – jellegét tekintve nem bizalmas és nem tulajdont képező, és a kezelése is ennek megfelelően történik. 
Bármely megküldött vagy bejegyzésben közzétett közlés vagy anyag a Novartis Gene Therapies vagy kapcsolt 
vállalkozásai tulajdonává válik, és bármilyen célra felhasználható, többek között ideértve annak reprodukálását, 
felfedését mások előtt, továbbítását, nyilvános közlését, közvetítését és bejegyzésben közzétételét. Továbbá az Ön 
által a Webhely számára elküldött bármely közlésben szereplő bármely ötletet, koncepciót, know-how-t vagy 
módszert a Novartis Gene Therapies szabadon, Önnek juttatandó díjazás nélkül felhasználhatja bármiféle célra, 
többek között ideértve az ilyen információkat felhasználó termékek fejlesztését, gyártását és marketingjét. 

 
7. Világszerte forgalmazott termékek 

Ez a Webhely tartalmazhat világszerte forgalmazott termékekre vonatkozó információkat; nem minden ilyen 
termék kapható az összes földrajzi helyen. Ezen a Webhelyen a hivatkozás valamely termékre vagy szolgáltatásra 
nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás aktuálisan vagy a jövőben az Ön földrajzi helyén is elérhető 
lesz. Az ezen a Webhelyen hivatkozott termékekre eltérő szabályozói előírások vonatkozhatnak a használat 
szerinti országtól függően. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a látogatókat arról értesítik, hogy ennek a 
Webhelynek bizonyos részei csak bizonyosfajta hozzáértő felhasználóknak vagy csak bizonyos országokbeli 
közönségeknek szólnak. Az ezen a Webhelyen található tartalmak egyike sem értelmezhető úgy, hogy az bármely 
olyan terméket vagy valamely termék olyan használatát népszerűsítené vagy reklámozná, amely az Ön lakóhelye 
szerinti ország jogszabályai és szabályozásai alapján nem megengedett. 
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8. Felelősség korlátozása 
Az ezen a Webhelyen található tartalmak egyike sem minősül a Novartis Gene Therapies vállalatnak vagy a 
Novartis Gene Therapies kapcsolt vállalkozásinak az értékpapírjaiba vagy amerikai letéti igazolásaiba (ADR) való 
befektetésre vagy az azokkal való kereskedésre való felhívást, illetve ajánlatot. Különösképpen megjegyzendő, 
hogy a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek az ezen a Webhelyen jelzett 
előrejelzésektől, véleményektől vagy várakozásoktól, továbbá az értékpapírok árának a múltbeli teljesítményére 
nem szabad úgy hagyatkozni, mint amelyek útmutatást adnak azok jövőbeli teljesítményét illetően. 

 
9. Az erre a webhelyre mutató linkek 

A Novartis Gene Therapies nem ellenőrzött egyetlen olyan, harmadik felekhez tartozó webhelyet sem, amelyen 
erre a Webhelyre mutató linkek (hiperhivatkozások) találhatók, továbbá nem felelős a Webhelyhez linkelt 
webhelyen kívüli vagy oldalak, illetve semelyik más webhelyek tartalmáért. Ha a webhelyén erre a Webhelyre 
mutató linket kíván elhelyezni, a link kizárólag a kezdőoldalra mutathat. A Novartis Gene Therapies előzetes 
írásbeli beleegyezése nélkül nem helyezhet el az ennek a Weboldalnak más oldalaira mutató linket. Bármely 
harmadik félhez tartozó webhelyen hasonlóképpen tilos a Webhelynek egy vagy több részét írásbeli beleegyezés 
nélkül idézni vagy felhasználni. 
 

10. Más webhelyekre mutató linkek 
A Webhely látogatóinak az érdekében vagy kényelmére megadhatók harmadik felek webhelyeire mutató linkek 
(hiperhivatkozások). Ennek a Webhelynek az Ön általi elhagyásakor igyekezni fogunk tájékoztatni Önt, hogy a 
harmadik felekhez tartozó webhely használati feltételei és adatvédelmi szabályzata eltérő lehet. Mindemellett a 
Novartis Gene Therapies nem vállal felelősséget a tőlünk másokhoz vezető linkekért, és különösen nem vagyunk 
felelősek az adott tartalom pontosságáért, illetve jogszerűségéért. Harmadik felek adatvédelmi szabályzatainak a 
megszegéséből vagy figyelmen kívül hagyásából származó jogi felelősséget nem vállalunk. 

 
11. Az erre a webhelyre kitett tartalmak 

Bár a Novartis Gene Therapies ezen a Webhelyen időnként figyelheti vagy ellenőrizheti a beszélgetéseket, 
csevegéseket, bejegyzéseket, információátadásokat, üzenőfalakat és hasonlókat, a Novartis Gene Therapies nem 
köteles így tenni, továbbá nem vállal kötelezettséget, illetve felelősséget sem bármely ilyen hely tartalmából 
adódóan, sem pedig a Webhelyen lévő ilyen helyeken belüli bármely információban előforduló semmilyen hibáért, 
becsületsértésért, írásbeli vagy terjesztett rágalmazásért, közvetlen/szóbeli rágalmazásért, mulasztásért, 
valótlanságért, promóciós anyagokért, trágárságért, pornográfiáért, káromkodásért, veszélyért, magántitok 
felfedéséért, illetve pontatlanságért. Ön nem tehet közzé bejegyzésként, illetve nem adhat át semmilyen 
jogszerűtlen, promóciós, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, trágár, botrányos, uszító, pornográf vagy profán 
anyagot, továbbá olyan anyagot, amelyek esetleg bűncselekménynek minősülő, polgári jogi felelősséget maga után 
vonó vagy más módon törvényt sértő viselkedést valósíthat meg, esetleg ilyenre ösztönözhet. A Novartis Gene 
Therapies teljes mértékben együtt fog működni minden olyan rendvédelmi hatósággal, továbbá teljesíti az olyan 
bírósági végzéseket, amelyek a Novartis Gene Therapiest arra kérik vagy utasítják, hogy fedje fel az érintett 
információkat vagy anyagokat bejegyzésben közzétevő egyének személyazonosságát. 

 
12. Következmények 

Ha tudomásunkra jut, hogy Ön a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt bármely feltétellel ellentétesen járt el, – bármikor 
és előzetes értesítés nélkül – haladéktalanul korrekciós intézkedéseket tehetünk, beleértve, hogy meggátoljuk a 
Novartis Gene Therapies által kínált szolgáltatásoknak a felhasználó általi használatát, valamint eltávolítunk a 
felhasználó által a Webhelyen elhelyezett bármilyen információt, adatot és tartalmat. Ha a szabályszegésével kárt 
okozott nekünk, akkor saját belátásunk szerint megtehetjük, hogy megkíséreljük megtéríttetni Önnel a károkat. 
 

13. Módosítások 
Jelen Feltételeket a Novartis Gene Therapies ennek a hirdetménynek az aktualizálása útján bármikor módosíthatja. 
Önre minden ilyen módosítás kötelező érvényű, és ennek megfelelően ajánlatos időről időre ellátogatnia erre az 
oldalra, hogy áttekintse az Önre kötelező akkor aktuális Feltételeket. 
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