
 

 

Warunki użytkowania 
 
Kedrion prowadzi pewne witryny internetowe („Witryna”) w celach informacyjnych i edukacyjnych. 
Odwiedzając naszą Witrynę lub rejestrując się jako użytkownik świadczonych przez nas usług online, 
wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki korzystania z Witryny oraz na naszą Politykę prywatności, która 
może być od czasu do czasu zmieniana. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania, nie 
odwiedzaj Witryny. Kedrion („my”, „nas”, „nasz”) oznacza całą naszą spółkę, w tym spółki zależne i 
powiązane. 
 
Korzystanie z Witryny i własność intelektualna 
Wszystkie dokumenty, teksty, grafiki, zdjęcia, funkcje interaktywne, prezentacje, materiały lub inne 
materiały informacyjne we wszystkich formach w tej Witrynie („Informacje Witryny”) są własnością spółki 
Kedrion, chyba że zaznaczono inaczej. Użytkownik może przeglądać, drukować lub pobierać jedną 
kopię Informacji Witryny (z wyjątkiem materiałów osób trzecich określonych jako takie) wyłącznie do 
użytku osobistego, informacyjnego i niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania wszystkich praw 
autorskich i innych informacji dotyczących własności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kedrion nie wolno 
w inny sposób, w całości lub w części, kopiować, reprodukować, modyfikować, publikować, 
zamieszczać, przesyłać lub dystrybuować w jakiejkolwiek formie, ani tworzyć żadnych prac pochodnych 
na podstawie takich Informacji Witryny. Żadne linki do naszej Witryny nie mogą być umieszczane w 
witrynach osób trzecich bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 
 
Wszystkie nazwy produktów, niezależnie od tego, czy zawierają symbol znaku towarowego, są znakami 
towarowymi spółki Kedrion, o ile nie zaznaczono inaczej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
dozwolonych w niniejszym dokumencie, wykorzystanie tych znaków towarowych lub jakichkolwiek 
Materiałów Witryny jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków 
towarowych i innych podobnych przepisów. Cała zawartość niniejszej Witryny podlega ochronie praw 
autorskich. Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji ani innego prawa na podstawie jakiegokolwiek 
patentu lub znaku towarowego spółki Kedrion lub jakiejkolwiek osoby trzeciej ani na podstawie 
Informacji Witryny. Z zastrzeżeniem naszej Polityki Prywatności, Użytkownik zgadza się, że wszelkie 
materiały lub informacje przesyłane przez niego za pośrednictwem lub do Witryny nie będą uważane za 
poufne lub zastrzeżone i zezwala nam na używanie, ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, 
dostosowywanie lub w inny sposób publiczne prezentowanie wszystkich lub niektórych z tych 
materiałów w dowolnym celu bez ograniczeń. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie 
przesyłał żadnych materiałów do Witryny, jeśli nie posiada nieograniczonego prawa do ich przesyłania 
lub nie upoważnia Kedrion do ich wykorzystania, a także zwolni spółkę Kedrion z odpowiedzialności i 
zabezpieczy ją przed wszelkimi roszczeniami dotyczącymi naruszenia prawa wynikającymi z takich 
materiałów. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usuwania lub 
kasowania wszelkich materiałów przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem lub do Witryny bez 
powiadomienia użytkownika. 
 
Witryny osób trzecich 
Nasza Witryna może zawierać linki do witryn osób trzecich, które nie są własnością, nie są powiązane 
ani nie są obsługiwane przez Kedrion. Linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie 
mamy kontroli nad żadną witryną osób trzecich i nie popieramy, nie sponsorujemy ani nie zalecamy 
korzystania z takiej witryny. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość witryn osób trzecich i nie 
ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z korzystania z tych 
witryn. W związku z tym, aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi 
warunkami i polityką prywatności stron trzecich. 
 



 

 

Zastrzeżenie prawne i ograniczenie odpowiedzialności 
INFORMACJE ZAWARTE W WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE TAKIE, JAKIE SĄ („AS-IS”) I BEZ 
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ 
OGRANICZEŃ, GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WŁASNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB 
NIENARUSZALNOŚCI. KEDRION NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH 
DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB 
KOMPLETNOŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY ANI TEGO, ŻE TA WITRYNA LUB SERWER SĄ WOLNE OD 
WIRUSÓW LUB ZŁOŚLIWYCH KODÓW. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA KEDRION ANI JEJ 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY I PEŁNOMOCNICY NIE BĘDĄ PONOSIĆ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY 
ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB 
ZYSKÓW (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE WYNIKIEM UMOWY CZY DELIKTU), NAWET 
JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
 
Zabezpieczenie  
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić spółkę Kedrion oraz jej członków zarządu, 
dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelką odpowiedzialnością i roszczeniami o odszkodowanie 
oraz kosztami lub szkodami (w tym wynagrodzeniami adwokatów i ekspertów) spowodowanymi przez 
lub wynikającymi z korzystania z Witryny i dostępu do niej, naruszenia niniejszych Warunków 
użytkowania, praw własności intelektualnej osób trzecich i/lub zaniedbań, umyślnych działań lub 
zaniechań użytkownika. 
 
Informacje medyczne 
Niniejsza Witryna może zawierać informacje medyczne. Takie informacje są podawane wyłącznie w 
celach informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia świadomej porady medycznej udzielonej przez 
lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Przed podjęciem jakichkolwiek 
działań należy skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia 
w celu uzyskania porady medycznej lub informacji związanych z informacjami zawartymi w niniejszej 
Witrynie. 
 
Prywatność 
Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych podawanych przez Państwa w naszych 
Witrynach oraz za pośrednictwem innych środków. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności 
spółki Kedrion. 
 
Informacje ogólne 
Niniejsza Witryna i jej zawartość są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi we Włoszech. 
Niniejsze Warunki użytkowania są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem 
włoskim, bez względu na jego normy kolizyjne. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów 
wynikających z niniejszych Warunków użytkowania jest Lucca (Włochy). Kedrion zastrzega sobie prawo 
do zmiany lub usunięcia dowolnej części Witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia Użytkownika. 
Kedrion zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi dostępu do Witryny, według własnego 
uznania, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Warunków Użytkowania oraz do usunięcia lub 
usunięcia wszelkich treści zamieszczonych na Witrynie, które naruszają lub są podejrzewane o 
naruszenie Warunków Użytkowania. 
 
 
 



 

 

Aktualizacje Warunków Użytkowania 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie, dlatego 
prosimy o zapoznanie się z nimi przy każdym odwiedzeniu Witryny. Istotne zmiany zostaną wskazane w 
zaktualizowanych Warunkach użytkowania. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast od daty 
aktualizacji wskazanej poniżej. 
 
Kontakt z nami 
Wszelkie problemy, pytania i sugestie dotyczące naszych Warunków użytkowania prosimy kierować na 
adres Kedrion Biopharma GmbH (Bahnhofstrasse 96, 82166 Grafelfing, Niemcy). 
 


