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Ta Witryna internetowa albo jej części mogą zawierać informacje na temat produktów, które mogą być 
przeznaczone dla pracowników służby zdrowia (określanych dalej skrótem „PSZ”) i mogą zawierać określone 
informacje szczegółowe na temat produktów albo informacje niedostępne albo niemające zastosowania 
w przypadku innych użytkowników naszych witryn internetowych w danym kraju. Proszę pamiętać, że od 
użytkownika wymaga się spełnienia wymagań dotyczących dostępu w celu uzyskania dostępu do tych 
informacji w zakresie, w jakim dostęp do tej witryny internetowej jest częściowo albo w całości ograniczony.  
 
 

Oświadczenia dotyczące własności praw autorskich i znaków towarowych 
 
©2020 Viatris Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
 
VIATRIS oraz logo Viatris stanowią znaki handlowe Mylan Inc., spółki należącej do Viatris.   

Przyjęcie postanowień; umowa wiążąca 
 
Proszę uważnie zapoznać się z poniższym regulaminem korzystania, który obowiązuje każdą osobę 
odwiedzającą Witrynę internetową Viatris.  Aby korzystać z tej Witryny internetowej, trzeba musi mieć 
ukończone 18 lat i posiadać zdolność prawną oraz pełne prawo i upoważnienie do przyjęcia postanowień 
niniejszego regulaminu. Uzyskanie dostępu do tej Witryny internetowej i korzystanie z niej oznacza 
potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami poniższego regulaminu i wszelkimi zmianami 
obowiązującymi w momencie skorzystania , zrozumienie ich oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania 
i przyjęcie ich wiążącej mocy, co stanowi warunek korzystania z Witryny internetowej, chyba że jest niezgodne 
z prawem albo nieważne w świetle przepisów obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim dostęp do tej 
Witryny internetowej jest ograniczony i wyłącznie PSZ mogą uzyskiwać do niej dostęp, użytkownik musi 
przestrzegać dotyczących dostępu wymagań wskazanych w przypadku takich zastrzeżonych części Witryny 
internetowej, aby uzyskać dostęp do tej Witryny internetowej albo jej części. W szczególności użytkownik 
może musieć potwierdzić, że jest PSZ. Viatris może na bieżąco modyfikować postanowienia niniejszego 
regulaminu i wszelkich powiązanych polityk w dowolnym momencie poprzez aktualizację niniejszych 
powiadomień prawnych, w związku z czym zachęcamy do zapoznawania się z treścią regulaminu, ponieważ 
wszelkie takie modyfikacje będą wiążące dla użytkownika.  Data ostatniej zmiany zostanie wskazana 
w niniejszym regulaminie, a jeżeli zmiany będą istotne, wejdą one w życie w momencie skorzystania przez 
użytkownika z Witryn internetowych zawierających aktualne powiadomienie dotyczące zmiany albo 
trzydzieści dni po ich opublikowaniu zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.  Bez uszczerbku dla ogólności 
powyższego postanowienia spory wynikające z postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane 
zgodnie z wersją regulaminu obowiązującą w czasie powstania sporu.   
 
Informacje dotyczące praw autorskich/znaków towarowych 
 
Znaki towarowe, znaki usługowe i inne nazwy produktów znajdujące się w tej bądź jakiejkolwiek innej Witrynie 
internetowej Viatris stanowią zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe Viatris i innych podmiotów 
oraz mogą podlegać ochronie z tytułu innych praw własności intelektualnej. Żadnych treści zawartych 
w Witrynie internetowej nie należy interpretować jako udzielenia jakiejkolwiek licencji albo nadania 
jakiegokolwiek prawa do korzystania z takich znaków bądź nazw produktów bez pisemnego pozwolenia Viatris 
albo innego podmiotu, do którego takie znaki bądź nazwy produktów mogą należeć. Treści tej albo 
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jakiejkolwiek innej Witryny internetowej Viatris (w tym w szczególności jej rozmieszczenie i układ, nazwy 
i logo oraz teksty, ilustracje i grafiki w niej wykorzystywane, a także wszelkie aplikacje Viatris) stanowią objętą 
prawem autorskim własność Viatris (albo oryginalnego twórcy materiału) i podlegają ochronie na mocy 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych i innych praw własności 
intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu Viatris wedle własnego uznania 
upoważnia użytkownika do uzyskiwania dostępu do Witryn internetowych Viatris i treści objętych prawem 
autorskim oraz do korzystania z nich na użytek własny. Wszelkie inne wykorzystanie jest wyraźnie zabronione. 
Licencja ta może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wypowiedzenia i za podaniem albo bez 
podawania przyczyny. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie znaków towarowych bądź innych treści 
zawartych w którejkolwiek z Witryn internetowych Viatris może stanowić naruszenie przepisów prawa 
cywilnego lub karnego. Wszystkie przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, znaków 
usługowych oraz innych praw własności zawarte w treściach objętych prawem autorskim muszą być 
zachowane we wszystkich kopiach treści wykonywanych przez użytkownika.   
 
W celu uniknięcia wątpliwości: pozostaje to bez wpływu na inne prawa własności intelektualnej stanowiące 
własność Viatris, takie jak prawa do patentów, projektów czy wiedzy specjalistycznej. 
 
Viatris zastrzega sobie prawo do modyfikowania albo przerwania działania Witryny internetowej w dowolnym 
momencie (w tym poprzez ograniczenie albo wyłączenie określonych funkcji Witryny internetowej), 
tymczasowo albo na stałe, bez powiadomienia użytkownika oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności 
z tytułu jakiejkolwiek zmiany Witryny internetowej albo jej treści ani jakiegokolwiek zawieszenia albo 
wyłączenia dostępu użytkownika do Witryny internetowej albo możliwości korzystania przez niego z Witryny 
internetowej.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez użytkownika zgoda na 
uzyskiwanie dostępu do Witryny internetowej przez użytkownika zostaje automatycznie wycofana. Ponadto 
Viatris może wedle własnego wyłącznego uznania zawiesić dostęp albo zakończyć możliwość dostępu 
użytkownika do Witryny internetowej w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny, 
powiadamiając o tym użytkownika albo też nie. Po zakończeniu dostępu prawa przysługujące użytkownikowi 
na mocy postanowień niniejszego regulaminu wygasną i użytkownik będzie musiał niezwłocznie zaprzestać 
wszelkiego korzystania z Witryny internetowej. Postanowienia niniejszego regulaminu, które ze swej natury 
mają pozostać w mocy, pozostaną w mocy po zakończeniu dostępu. 
 
Informacje o produktach 
 
Zawarte w tej Witrynie internetowej informacje o produktach są przedstawiane przez Viatris w celu 
zapewnienia ogólnych informacji użytkownikom Witryny internetowej, jak również w celach informacyjnych 
lub promocyjnych w zakresie, w jakim ta Witryna internetowa jest przeznaczona oraz ograniczona do użytku 
PSZ.  
 
Użytkownicy będący konsumentami – w zakresie, w jakim uzyskali pozwolenie na dostęp do treści Witryny 
internetowej – powinni zwrócić uwagę, że: wiele z wymienionych produktów farmaceutycznych i produktów 
będących wyrobami medycznymi jest dostępnych wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza albo 
wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, przy czym nie wszystkie takie produkty mogą być dostępne 
we wszystkich krajach. Informacje o produktach nie służą przedstawieniu kompletnych informacji 
medycznych. UŻYTKOWNICY CIERPIĄCY NA PRZYPADŁOŚCI ZDROWOTNE POWINNI NIEZWŁOCZNIE UDAĆ SIĘ 
DO SWOJEGO LEKARZA ALBO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA. NIE OFERUJEMY USŁUG W ZAKRESIE 
SPERSONALIZOWANEJ DIAGNOZY MEDYCZNEJ ANI PORAD DOTYCZĄCYCH LECZENIA KONKRETNYCH 
PACJENTÓW. Zawsze należy uzyskać kompletne informacje medyczne dotyczące przepisanych leków albo 
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wyrobów medycznych (w tym ich korzystnych zastosowań zdrowotnych i ewentualnych działań 
niepożądanych), omawiając kwestię prawidłowego stosowania leków bądź wyrobów medycznych 
bezpośrednio z lekarzem, który wystawił receptę, albo innym doradcą medycznym w stosownych 
przypadkach. Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać kompletne informacje medyczne z ulotki 
informacyjnej produktu. Informacje dotyczące tych produktów mogą różnić się w zależności od kraju. Pacjenci, 
lekarze i inni pracownicy służby zdrowia powinni sprawdzić odpowiednie informacje dla swojego kraju 
w miejscowych zasobach medycznych i u miejscowych organów regulacyjnych. Ponadto aktualne przepisy 
obowiązujące w wielu krajach ograniczają możliwość Viatris w zakresie przedstawiania informacji lub 
odpowiadania bezpośrednio na pytania pacjentów dotyczące przepisanych im produktów (a nawet zakazują 
tego w określonych przypadkach). Viatris odpowie jednak na zapytania ze strony wykwalifikowanego 
pracownika służby zdrowia opiekującego się użytkownikiem i przedstawi mu informacje zgodnie z przepisami 
prawa miejscowego.  
 
Użytkownicy będący PSZ powinni zwrócić uwagę, że: Informacje przedstawione w tej Witrynie internetowej 
są regularnie i skrupulatnie weryfikowane pod kątem rzetelności i zgodności z informacjami przedstawionymi 
w aktualnej w danym momencie wersji charakterystyki produktu leczniczego (określanej dalej skrótem 
„ChPL”) zatwierdzonej przez właściwe organy. Należy jednak pamiętać, że wyłącznie ChPL zawiera pełne 
informacje, w związku z czym w razie jakichkolwiek pytań, przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem 
produktu, prosimy o uważnie zapoznać się z informacjami przedstawionymi w ChPL. Ta Witryna internetowa 
i przedstawione w niej informacje nie mają na celu zastąpienia zapoznania się z ChPL. Ponadto należy mieć 
świadomość, że oznaczenia produktów mogą różnić się w UE, w związku z czym oznaczenia produktów 
stosowane na obszarze systemu prawnego, któremu podlega użytkownik, mogą różnić się od oznaczeń 
produktów wyświetlanych w tej Witrynie internetowej. 
 
Brak porad 
 
Viatris nie jest spółką świadczącą usługi medyczne ani zapewniającą świadczenia w zakresie służby zdrowia 
i żadne treści zawarte w Witrynach internetowych Viatris nie stanowią porady medycznej, prawnej, 
inwestycyjnej, finansowej ani innej i nie powinny być interpretowane jako takie porady. Materiały w Witrynie 
internetowej są w szczególności przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych 
w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa i żadne treści zawarte w witrynach nie prowadzą 
do powstania stosunku pomiędzy lekarzem a pacjentem, ani nie powinny zastępować porad, wizyt ani 
konsultacji medycznych bądź zaleceń ze strony pracowników służby zdrowia. 
 
 
Treści tej Witryny internetowej mają być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Europie i są 
skierowane wyłącznie do użytkowników zamieszkałych w Europie. W innych krajach mogą obowiązywać 
przepisy prawa, wymogi regulacyjne i praktyki lekarskie, które różnią się od tych obowiązujących w Europie. 
Ta Witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn stworzonych przez różne oddziały operacyjne 
i jednostki zależne Viatris, z których niektóre mieszczą się poza terenem Europy i w przypadku których mogą 
obowiązywać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku ich opublikowania w danej witrynie. 
Witryny te mogą zawierać informacje właściwe wyłącznie dla określonego kraju, dla którego zostały 
stworzone. Viatris ma  prawo do ograniczenia dostaw produktów albo świadczenia usług dla jakiejkolwiek 
osoby, regionu geograficznego bądź obszaru obowiązywania systemu prawnego lub do ograniczenia ilości 
jakichkolwiek z dostarczanych przez nas produktów albo świadczonych przez nas usług. Jakakolwiek oferta 
dotycząca dowolnego produktu czy usługi złożona w tej Witrynie internetowej nie ma mocy prawnej, jeśli 
w danym kraju jest niezgodna z prawem. 
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Informacja o ochronie prywatności  
 
Proszę uważnie przeczytać Informację Viatris o ochronie prywatności dostępną pod adresem 
https://www.viatris.com/pl-PL/lm/countryhome/Privacy-Policy , aby zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, przetwarzania i ujawniania przez nas danych 
osobowych użytkownika. Korzystając z Witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że przeczytał 
Informację Viatris o ochronie prywatności i rozumie opisane w niej praktyki w zakresie gromadzenia, 
wykorzystywania, przechowywania, przetwarzania i ujawniania danych osobowych.  
 
Łącza 
 
Witryny internetowe Viatris mogą zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, które 
są zapewniane wyłącznie dla wygody użytkowników naszych Witryn internetowych i nie podlegają kontroli 
Viatris. Viatris nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek informacji 
znajdujących się witrynie internetowej, do której prowadzi łącze, ani jakichkolwiek transakcji, które 
użytkownik może przeprowadzić poprzez taką witrynę internetową, ani też nie ponosi odpowiedzialności 
z tytułu takich informacji bądź transakcji. Zamieszczenie łącza podmiotu zewnętrznego nie oznacza poparcia 
ani polecenia ze strony Viatris. 
 
Brak oświadczeń i gwarancji 
 
Viatris nie składa i niniejszym wyraźnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych 
oświadczeń, warunków ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych (w tym 
w szczególności wszelkich dorozumianych warunków albo gwarancji dotyczących przydatności do celów 
handlowych, zdatności do określonego celu bądź braku naruszeń), wynikających z przebiegu transakcji, 
korzystania bądź praktyk handlowych w odniesieniu do witryny internetowej albo jakichkolwiek informacji 
bądź materiałów przedstawionych w witrynie internetowej albo w związku z nią, w tym dotyczących 
rzetelności, kompletności czy aktualności takich informacji bądź materiałów albo częstości ich aktualizacji. 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że witryny internetowe Viatris i wszystkie treści witryn internetowych 
Viatris są udostępniane „w takiej formie, w jakiej są dostępne” i „według dostępności”. Viatris nie przyjmuje 
odpowiedzialności ani nie odpowiada za żadne błędy bądź zaniechania w zakresie treści swoich witryn 
internetowych ani korzystania z witryn internetowych przez użytkownika. Viatris nie udziela żadnych 
warunków ani gwarancji dotyczących (i) spełnienia wymagań użytkownika przez witryny internetowe Viatris; 
(ii) nieprzerwanego, terminowego, bezpiecznego ani wolnego od błędów działania witryn internetowych 
Viatris; (iii) rzetelności ani wiarygodności wyników ewentualnie uzyskanych z korzystania z witryn 
internetowych Viatris; (iv) spełnienia oczekiwań użytkownika dotyczących jakości jakichkolwiek towarów albo 
usług dostępnych w witrynach internetowych Viatris; (v) usunięcia jakichkolwiek błędów występujących 
w witrynach internetowych Viatris; (vi) niespowodowania żadnych szkód ani uszkodzeń, w tym systemu 
informatycznego albo urządzenia przenośnego użytkownika, przez korzystanie przez użytkownika z witryn 
internetowych Viatris albo z jakichkolwiek materiałów uzyskanych z witryn internetowych Viatris, ani 
niespowodowania utraty danych w wyniku uzyskania takich materiałów. 
 
Ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia określone w niniejszym ustępie obowiązują w najpełniejszym zakresie 
dozwolonym przepisami prawa. Viatris nie wyklucza żadnych warunków, gwarancji ani innych praw, których 
wykluczenia zabraniają jej przepisy obowiązującego prawa. 
 

https://www.viatris.com/pl-PL/lm/countryhome/Privacy-Policy
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Ograniczenie odpowiedzialności 

Użytkownik korzysta z witryn internetowych Viatris na własne ryzyko. W żadnym przypadku spółka Viatris, 
żadna z jej jednostek stowarzyszonych ani żaden z ich członków organów, członków zarządu czy pracowników 
bezpośrednio ani pośrednio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód jakiegokolwiek rodzaju 
albo charakteru, w tym w szczególności bezpośrednich, pośrednich, ubocznych albo następczych, 
retorsyjnych, szczególnych, sankcyjnych, ani z tytułu jakichkolwiek roszczeń bądź strat wynikających 
korzystania z tej witryny, jakiejkolwiek innej witryny internetowej Viatris albo jakiejkolwiek witryny 
internetowej, do której łącze znajduje się w którejkolwiek z tych witryn, bądź z informacji, do których dostęp 
uzyskano poprzez taką witrynę, polegania na takich witrynach bądź informacjach, albo w związku z takim 
korzystaniem bądź w wyniku braku możliwości korzystania z którejkolwiek z tych witryn. Ograniczenie to 
obejmuje uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkownika, jakiekolwiek wirusy, które mogą zainfekować 
sprzęt komputerowy użytkownika albo inne straty dotyczące mienia, utraty zysków, wartości firmy albo inne 
straty niematerialne (nawet jeśli spółka Viatris posiadała informacje na temat możliwości wystąpienia takich 
szkód) wynikające z: (i) korzystania albo braku możliwości korzystania z witryn internetowych Viatris; (ii) 
kosztów zamówienia zastępczych towarów i usług powstałych jako konsekwencja towarów, danych, 
informacji czy usług zakupionych albo pozyskanych poprzez witryny internetowe Viatris, za ich pośrednictwem 
albo w ich wyniku bądź wiadomości otrzymanych albo transakcji zawartych poprzez te witryny, za ich 
pośrednictwem albo w ich wyniku; (iii) nieuprawnionego dostępu albo zmiany przekazywanych przez 
użytkownika treści albo danych; (iv) wypowiedzi albo działania jakiegokolwiek użytkownika albo podmiotu 
zewnętrznego w witrynach internetowych Viatris; (v) polegania na treściach udostępnionych przez Viatris albo 
(vi) jakiejkolwiek innej kwestii związanej z witrynami internetowymi Viatris. 

Zastrzeżenia i ograniczenia przedstawione w niniejszym regulaminie mają zastosowanie niezależnie od 
niewypełnienia zasadniczego celu jakichkolwiek ograniczonych środków prawnych przewidzianych 
w niniejszym regulaminie. W niektórych systemach prawnych wyłączenie pewnych gwarancji, ograniczanie 
albo wyłączanie odpowiedzialności za szkody uboczne albo wynikowe nie jest dozwolone. Podobnie niektóre 
z powyższych ograniczeń mogą nie dotyczyć użytkownika. 

W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie maksymalna odpowiedzialność spółki Viatris i każdego z jej 
członków organów, członków zarządu, pracowników albo jednostek stowarzyszonych wynikająca z witryn 
internetowych Viatris albo korzystania przez użytkownika z treści Viatris bądź związana z tymi witrynami albo 
takim korzystaniem niezależnie od podstawy powództwa (umownej, deliktowej, gwarancyjnej albo innej) nie 
przekroczy łącznie kwoty 100 USD. 
 
 
Zwolnienie z odpowiedzialności 
 
W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne korzystanie 
z Witryn internetowych Viatris i zobowiązuje się zwolnić spółkę Viatris i wszystkich jej członków organów, 
członków zarządu, pracowników bądź jednostki stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń, podstaw powództwa albo żądań oraz wszelkiej powiązanej odpowiedzialności, szkód, strat 
i wydatków, w tym w szczególności uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i księgowej, rzekomo 
dotyczących, wynikających albo związanych z (i) korzystaniem przez użytkownika z treści podmiotów 
zewnętrznych albo poleganiem przez użytkownika na takich treściach;  (ii) nieuprawnionym albo 
niewłaściwym korzystaniem przez użytkownika z witryn internetowych Viatris albo (iii) naruszeniem przez 
użytkownika jakiejkolwiek części postanowień niniejszego regulaminu, jakiegokolwiek oświadczenia, 



-6- 
 

gwarancji albo przepisu obowiązującego prawa. Viatris niezwłocznie powiadomi użytkownika o jakimkolwiek 
takim roszczeniu, pozwie albo postępowaniu. Viatris zastrzega sobie prawo do podjęcia na własny koszt 
wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, która w przeciwnym razie byłaby objęta zwolnieniem 
z odpowiedzialności przez użytkownika (bez uszczerbku dla zobowiązań użytkownika w zakresie zwolnienia 
z odpowiedzialności w odniesieniu do tej sprawy), a użytkownik zobowiązuje się współpracować w zakresie 
obrony Viatris przed tymi roszczeniami w takim przypadku. 
 
Postępowanie użytkownika 
 
Nie wolno zmieniać ani podejmować prób zmieniania Witryny internetowej ani żadnych materiałów bądź 
treści dostępnych za pośrednictwem Witryny internetowej, ani dystrybuować żadnych materiałów 
dostępnych za pośrednictwem Witryny internetowej (indywidualnie ani w formie zbiorczej). Nie wolno 
również osadzać ani zamieszczać Witryny internetowej, ani w inny sposób umieszczać Witryny ani jej treści 
w innych witrynach ani serwisach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Viatris, z zastrzeżeniem 
przepisów obowiązującego prawa w zakresie uczciwego wykorzystania lub zgodnego z prawem cytowania. 
Ponadto użytkownik nie może korzystać z usług Witryny internetowej w żaden sposób, który mógłby 
spowodować wyłączenie, przeciążenie albo ograniczenie działania jakichkolwiek serwerów Viatris albo 
serwerów, do których Viatris uzyskała dostęp, bądź zakłócać użytkowanie albo korzystanie przez osoby trzecie 
z usług Witryny internetowej, innych kont, systemów informatycznych albo sieci połączonych z jakimkolwiek 
serwerem Viatris albo Witryną internetową, poprzez hakowanie, wydobywanie hasła czy inne metody. 
Użytkownik nie może uzyskiwać ani usiłować uzyskać jakichkolwiek materiałów ani informacji jakimikolwiek 
sposobami, które nie zostały w zamierzony sposób udostępnione poprzez Witrynę internetową, w tym 
poprzez wykorzystanie jakichkolwiek automatycznych pająków, botów, scraperów czy innych podobnych 
sposobów (z wyjątkiem przypadków, gdy odbywa się to w związku z ogólnym celem indeksowania przez 
wyszukiwarkę w dobrej wierze). Prawo użytkownika do korzystania z usług Witryny internetowej może 
ponadto podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa międzynarodowego, federalnego albo 
innych przepisów prawa obowiązujących w kraju albo lokalizacji użytkownika. 
Użytkownik nie będzie wykorzystywać usług Witryny internetowej w celu (i) publikowania komentarzy 
użytkownika zawierających spam ani innych masowych bądź niechcianych wiadomości z naruszeniem 
przepisów obowiązującego prawa; (ii) przesyłania ani publikowania materiałów stanowiących naruszenie, 
obscenicznych, stanowiących groźbę albo w inny sposób niezgodnych z prawem albo stanowiących czyn 
zabroniony, w tym materiałów szkodliwych dla dzieci albo naruszających prawo do ochrony prywatności osób 
trzecich; (iii) przesyłania ani publikowania materiałów zawierających wirusy albo inny szkodliwe kody 
komputerowe, pliki, skrypty, agenty czy programy; (iv) zachęcania w celach komercyjnych jakichkolwiek 
użytkowników usług Witryny internetowej w odniesieniu do ich treści poprzez wykorzystanie jakichkolwiek 
danych umożliwiających ustalenie tożsamości albo forów komunikacyjnych w Witrynie internetowej ani (v) 
zastąpienia zapoznania się z informacjami przedstawionymi w ChPL. 
 
Użytkownik nie będzie omijać, wyłączać ani w inny sposób zakłócać działania funkcji Witryny internetowej 
związanych z bezpieczeństwem ani funkcji służących egzekwowaniu ograniczeń w zakresie korzystania z usług 
Witryny internetowej, ani w inny sposób uzyskiwać dostępu albo usiłować uzyskać dostęp do jakichkolwiek 
obszarów, funkcji bądź treści Witryny internetowej, do których nie posiada odpowiednich danych 
uwierzytelniających dotyczących dostępu.  Użytkownik nie może dokonywać ani usiłować dokonać inżynierii 
wstecznej Witryny internetowej ani żadnych technologii bądź systemów używanych w związku z nią. 
 
 
Prawo właściwe i właściwość miejscowa 
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Niniejszy regulamin będzie podlegać przepisom prawa kraju, w którym powołano podmiot Viatris 
odpowiedzialny za tę Witrynę internetową (zgodnie ze wskazaniem w zamieszczonej w Witrynie internetowej 
informacji na temat właściciela), i zgodnie z tym prawem będzie interpretowany z wyłączeniem jakichkolwiek 
norm kolizyjnych. Użytkownik wyraźnie zgadza się na właściwość osobową sądów w tym kraju w związku 
z jakimikolwiek sporami pomiędzy użytkownikiem a Viatris wynikającymi z postanowień niniejszego 
regulaminu albo dotyczącymi jego przedmiotu. Każda ze stron niniejszego regulaminu zgadza się, że wszelkie 
spory pomiędzy stronami wynikające z postanowień niniejszego regulaminu albo dotyczące jego przedmiotu 
będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe miejscowo sądy znajdujące się w tym kraju z zastrzeżeniem, że 
przy dochodzeniu jakichkolwiek roszczeń na mocy postanowień niniejszego regulaminu każda ze stron 
zobowiązuje się stosować tryb postępowania bez stawiennictwa w największym dozwolonym zakresie. 
Użytkownik i Viatris uzgadniają, że wszelkie powództwa wynikające z Witryny internetowej albo z nią 
związane muszą zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od wystąpienia podstawy powództwa. 
W przeciwnym razie podstawa powództwa trwale ulegnie przedawnieniu. 

Jeżeli użytkownik korzysta z tej Witryny internetowej jako konsument, przepisy prawa bezwzględnie 
obowiązujące w systemie prawnym, któremu podlega użytkownik, będą mieć zastosowanie bez względu na 
jakiekolwiek sprzeczności z prawem właściwym określonym powyżej. 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin wraz z wszelkimi innymi umowami wyraźnie włączonymi do niego poprzez odniesienie 
stanowią całość wyłącznego porozumienia oraz umowy pomiędzy użytkownikiem i Viatris w odniesieniu do 
korzystania przez użytkownika z tej Witryny internetowej. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszego 
regulaminu ani swoich praw z niego wynikających, w całości ani w części, z mocy prawa ani w inny sposób, bez 
uzyskania naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Możemy dokonywać cesji niniejszego regulaminu w dowolnym 
momencie bez uprzedzenia i zgody. Niezażądanie wykonania jakiegokolwiek postanowienia pozostaje bez 
wpływu na nasze prawo do zażądania wykonania go w dowolnym późniejszym czasie, zaś zrzeczenie się 
dochodzenia naruszenia warunków umowy wynikającej z niniejszego regulaminu czy dowolnego 
postanowienia niniejszego regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się dochodzenia dowolnego przyszłego 
naruszenia warunków umowy ani odstąpienia od tegoż postanowienia. Nagłówki w niniejszym regulaminie 
służą jedynie wygodzie i nie mają żadnego wpływu na interpretację żadnego z postanowień. W niniejszym 
regulaminie sformułowanie „w tym” oznacza „w tym w szczególności”. Jeśli którakolwiek część postanowień 
niniejszego regulaminu zostanie uznana za nieważną albo niewykonalną, wówczas niewykonalna część będzie 
mieć skutek w najszerszym możliwym zakresie, zaś pozostała część postanowień pozostanie w pełni w mocy. 

 


