
NAUDOJIMO SĄLYGOS  

1. Šios svetainės naudojimas ir turinys. Šioje svetainėje pateikiama informacija yra bendroji ir 
edukacinė informacija, kurią patvirtino susijusios kontroliuojančios institucijos.Kai kurie šios 
svetainės skyriai yra skirti tik sveikatos priežiūros specialistams ir mes Jūsų prašome jais 
nesinaudoti, jei nesate sveikatos priežiūros specialistas. Atitinkami specifiniai skyriai buvo sukurti ir 
yra prieinami bendrajai visuomenei. Jūsų prieiga prie svetainėje esančios informacijos ir jos 
naudojimas yra šių naudojimosi sąlygų subjektas. Apsilankydami šioje svetainėje ir ją naudodami, 
Jūs be jokių apribojimų ar išimčių sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis.Nei „Pfizer“, nei kita su 
šios svetainės kūrimu, pagaminimu ar pateikimu susijusi šalis nėra atsakinga už jokią žalą, įskaitant 
(be jokių apribojimų) tiesioginius, atsitiktinius, pasekminius, netiesioginius ar drausminius 
nuostolius, atsiradusius patekus į šią svetainę, ja naudojantis ar negalint naudotis, arba atsiradusius 
dėl bet kokių turinio klaidų ar trūkumų. Toks atsakomybės atsisakymas apima ir žalą, gautą Jūsų 
kompiuterio įrangą paveikus bet kokiems virusams. 
 

2. Privatumas.  „Pfizer“ gerbia šios svetainės naudotojų privatumą. 
Žr. https://privacycenter.pfizer.com/, kur paaiškinamos naudotojų teisės ir atsakomybės, susijusios 
su informacija, kuri pateikiama šioje svetainėje. 
 

3. Trečiųjų šalių svetainės ir nuorodos. Šioje svetainėje gali būti sąsajų su kitomis svetainėmis, 
kurias valdo trečiosios šalys ir kurių „Pfizer“ nekontroliuoja, bei nuorodų į jas. Tokios nuorodos 
pateikiamos tik dėl patogumo. Panašiai ir šią svetainę galima pasiekti per trečiųjų šalių nuorodas, 
kurių „Pfizer“ nekontroliuoja. „Pfizer“ neduoda jokių garantijų ir neskelbia pareiškimų dėl bet 
kokios tokiose svetainėse esančios informacijos tikslumo, naujumo ar visapusiškumo ir neatsako už 
jokią žalą ar nuostolius, susijusius su tokiu turiniu ar informacija. Bet kokios trečiosios šalies 
nuorodos pateikimas nereiškia „Pfizer“ skatinimo ar rekomendacijos. 
 

4. Medicininė informacija.  Pacientai negali šioje svetainėje esančios informacijos naudoti 
sveikatos ar fizinės parengties problemai arba ligai diagnozuoti. Pacientai medicininių patarimų ar 
informacijos apie diagnozę arba gydymą visada turi kreiptis į gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros 
specialistą. 
 

5. Nekonfidenciali informacija.  Kaip mūsų privatumo politikoje pateiktų bet kokių susijusių 
nuostatų ir sąlygų subjektas, bet kokia komunikacija ar kitokia medžiaga, kurią Jūs mums 
perduodate internetu arba paskelbiate „Pfizer“ svetainėje naudodamiesi elektroniniu paštu ar 
kitokiomis priemonėmis, pvz., bet kokie klausimai, komentarai, pasiūlymai ir pan., yra ir bus 
laikoma nekonfidencialia ir „Pfizer“ neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su tokia informacija. 
„Pfizer“ gali laisvai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ar metodikas, kurios pateikiamos 
tokiu būdu, bet kokiems tikslams, įskaitant produktų vystymą, gamybą ir rinkodarą (tačiau tuo 
neapsiribojant). 
 

6. Prekių ženklai.  Visi produktų pavadinimai, rodomi arba nerodomi didžiosiomis raidėmis ar su 
prekių ženklų simboliu, yra „Pfizer“, jo filialų, susijusių kompanijų, licenciarų ar bendras įmones 
turinčių partnerių prekių ženklai, nebent nurodyta kitaip. Tokių prekių ženklų ar bet kokios kitos 
medžiagos naudojimas ar netinkamas naudojimas yra aiškiai uždraustas ir gali pažeisti teisės aktų, 
susijusių su autorių teisėmis, prekių ženklais, rašytiniu ir žodiniu šmeižtu, privatumu ir viešumu, 
reikalavimus bei komunikaciją reguliuojančių teisės aktų ir statutų reikalavimus. Norime pabrėžti, 
kad „Pfizer“ aktyviai ir griežtai saugo savo intelektinės nuosavybės teises, kiek tai leidžia įstatymai. 
 

7. Autorių teisės.  Visas šios svetainės turinys yra ginamas autorių teisių. Apsaugota autorių teisių© 
2020 Pfizer Inc. „Pfizer“ svetainių turinio negalima kopijuoti kitokiems nei nekomerciniams 
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individualiems tikslams, be to, būtina išlaikyti visas su autorių teisėmis ar kitokia patentine 
informacija susijusias nuorodas; po to tokią medžiagą draudžiama kopijuoti, atkurti ar kitaip 
platinti. Išskyrus svetainėje ar aukščiau pateikiamą aiškiai nurodytą situaciją, draudžiama bet kaip 
kitaip kopijuoti, rodyti, atsisiųsti, platinti, modifikuoti, atkurti, iš naujo išleisti ar perduoti bet kokią 
šios svetainės informaciją, tekstą ar dokumentą arba bet kokias jų dalis elektroninėmis 
priemonėmis ar popierinėmis kopijomis arba sukurti bet kokį išvestinį produktą, remiantis tokiais 
paveikslais, tekstais ar dokumentais be aiškaus raštiško „Pfizer“ leidimo. Jokio svetainės turinio 
negalima interpretuoti kaip užuominos, paneigimo ar kitokio pareiškimo, susijusio su bet kokių 
„Pfizer“ ar trečiųjų šalių patentų ar prekių ženklų licencijų arba teisių į juos atsisakymu. 
 

8. Negaliojimas draudimo atveju.  Ši svetainė ir jos turinys yra sukurti taip, kad atitiktų ES 
įstatymus ir teisės aktus. Nors šioje svetainėje esančią informaciją gali peržiūrėti naudotojai iš ne ES 
šalių, šioje svetainėje esanti informacija yra skirta naudoti tik ES rezidentams. Kitų šalių įstatymai, 
registraciniai reikalavimai ir medicininė praktika gali skirtis nuo galiojančių ES. „Pfizer“ pasilieka 
teisę apriboti savo produktų ar paslaugų teikimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar 
jurisdikcijai ir (arba) apriboti mūsų teikiamų produktų ar paslaugų kiekį. Bet koks šioje svetainėje 
pateiktas bet kokio produkto ar bet kokios paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai 
draudžiama. 
 

9. Įstatymai, kuriais vadovaujamasi. Šią naudojimosi sąlygų sutartį ir Jūsų naudojimąsi svetaine 
reglamentuoja Belgijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų principų prieštaravimus. Bet kokie 
teisiniai veiksmai ar procesai, susiję su šia svetaine, turi būti atliekami tik remiantis Belgijos 
federalinių ar regioninių teismų kompetentinga jurisdikcija. 
 

10. Kita informacija.  Jei bet kokia šios sutarties nuostata laikoma neteisėta, niekine ar nevykdytina, 
ji turi būti atskiriama nekeičiant visų kitų likusių nuostatų vykdomumo. „Pfizer“ pasilieka teisę bet 
kada savo nuožiūra keisti ar šalinti bet kokią šios svetainės medžiagą. 
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