Warunki prawne użytkowania
Ta strona jest obsługiwana przez firmę Bristol-Myers Squibb (“BMS”).
Akceptacja warunków korzystania. Korzystanie ze strony internetowej opdivo-hcp-mt.com (zwanej
dalej „Stroną”) podlega niniejszym warunkom prawnym użytkowania wraz z póżniejszymi zmianami.
Zakres korzystania.
Bristol-Myers Squibb prowadzi niniejszą Stronę w celu udostępnienia użytkownikom treści
materiałów edukacyjnych RMP przeznaczonych dla fachowych pracowników ochrony zdrowia i
pacjentów.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BMS nie ponosi odpowiedzialności za to, czy informacje
zawarte na Stronie są odpowiednie lub dostępne dla użytkowników spoza Unii Europejskiej bądź
odpowiednie, dostępne, przeznaczone do użytku przez Użytkowników, dla których treść nie była
przeznaczona. Wejście na Stronę z terytoriów, w których treść Strony może być niezgodna z prawem
lub nieodpowiednia jest zabronione. Użytkownicy, którzy sami decydują się wejść na Stronę z innych
terytoriów są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i
regulacji.
Zabronione jest udostępnianie kodów rejestracyjnych oraz haseł dostępu lub umożliwienie ich
używania przez osoby trzecie. Jeśli kod rejestracyjny lub hasło dostępu do tej Witryny zawierają dane
o charakterze osobistym nie wymaga akceptacji przez BMS.
Produkty lecznicze przedstawione na tej stronie są dostępne tylko z przepisu lekarza. Wszystkie
informacje zawarte na tej Stronie dotyczące przepisywania produktów leczniczych należy
zweryfikować. Informacje zawarte na tej stronie nie zastępują zaleceń i porad lekarskich. Jeżeli
Użytkownik potrzebuje lub wymaga usługi lub konsultacji powinien najpierw skontaktować się z
lekarzem.
Ochrona praw autorskich. Użytkownik potwierdza że będzie korzystał z materiałów edukacyjnych
oraz wszelkiej zawartości Strony zgodnie z niniejszymi „Warunkami prawnymi użytkowania” oraz
przepisami prawa i regulacjami.
Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z materiałów edukacyjnych do użytku osobistego,
a także do bezpłatnego przekazywania materiałów w celach edukacyjnych w pełnej i oryginalnej
formie.
BMS nie odpowiada za użycie materiałów, zawartych na stronie w celach, które mogłyby naruszać
prawa osób trzecich nie będących własnością BMS lub będących w posiadaniu BMS.
Znaki towarowe. Zawarte na stronie znaki firmowe, nazwy, loga („Znaki towarowe”) zarejestrowane
lub niezarejestrowane są własnością firmy BMS, jej podmiotów zależnych lub innych osób.
Użycie znaków towarowych lub innej zawartości Strony niezgodnie z niniejszymi „Warunkami
korzystania” jest zakazane.
W przypadku użycia niezgodnego z prawem BMS ostrzega, że będzie dochodził swoich praw
autorskich zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami do całości zawartości Strony, włącznie z
odpowiedzialnością karną.

Odpowiedzialność za treść. BMS dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były
dokładne i aktualne jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność i dokładność. BMS nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niekompletne informacje w treści Strony.
Niezależnie od powyższego, wszystko wymienione na Stronie jest TAKIE, JAKIE JEST, BEZ
JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ
DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, DO OKREŚLONEGO CELU LUB NARUSZENIA PRAW.
Biorąc pod uwagę, że niektóre jurysdykcje nie umożliwiają wyżej wspomnianego zwolnienia, możliwe
jest, że niektóre z powyższych zwolnień nie będą miały zastosowania.
Ograniczenie odpowiedzialności. Użytkownik korzysta ze Strony na własne życzenie i
odpowiedzialność. BMS lub jakakolwiek osoba biorąca udział w opracowywaniu, tworzeniu lub
zawieszaniu Strony nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, wynikowe lub pośrednie szkody
spowodowane dostępem lub korzystaniem ze Strony.
BMS nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
urządzenia Użytkownika lub wirusy, które mogą zostać przeniesione na sprzęt Użytkownika,
urządzenia dodatkowe lub inną własność w wyniku dostępu, przeglądania lub korzystania ze Strony
lub pobierania jakichkolwiek danych, tekstu lub zdjęcia ze Strony.
Niektóre obszary Strony umożliwiają Użytkownikowi przekazanie opinii. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez prawa autorskie, prawa do znaków towarowych
lub inne naruszenia praw własności lub jakiekolwiek inne szkody spowodowane przez korzystanie ze
Strony.
Niezależnie od powyższego, BMS zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu Użytkownika do
dowolnej usługi, jeśli uzyska informacje, że Strona została wykorzystana w nieodpowiedni sposób
(np. przesłanie nielegalnych treści, treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszenie porządku
publicznego, jakiekolwiek użycie, które mogłoby szkodzić reputacji BMS).
Przesyłane dane. Przetwarzanie danych osobowych podlega Ustawie z 10 maja 2018 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
Informacje przekazywane do Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków,
które nie zawierają danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej, nie będą traktowane jako poufne lub prywatne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z
wyjątkiem danych objętych Polityką Prywatności, BMS i jego podmioty stowarzyszone mogą
wykorzystywać wszystko, co Użytkownik opublikował lub przesłał na Stronę w dowolnym celu, w
szczególności w celu powielania, ujawniania, przekazywania, publikowania, nadawania i wysyłania.
BMS jest ponadto upoważniony do wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how,
procesów lub technik zawartych w komunikacji Użytkownika ze Stroną w dowolnym celu, w
szczególności w celu rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży produktów oraz usług z
wykorzystaniem tych pomysłów, koncepcji , know-how, procesów lub praktyk i czyni to zgodnie z
obowiązującymi przepisami i regulacjami.
Linki do innych stron internetowych. Linki do innych stron internetowych, które nie są
kontrolowane przez BMS, są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie stanowią zaleceń
ani wsparcia takich stron internetowych lub adresów internetowych przez BMS lub osoby trzecie.
BMS nie przeglądał wszystkich linków zawartych na Stronie i nie ponosi odpowiedzialności za ich
zawartość lub zawartość innych stron internetowych. Przekierowanie Użytkownika na inną stronę

internetową odbywa się na ryzyko Użytkownika. Po połączeniu z inną stroną internetową zaleca się
zapoznanie z warunkami prawnymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które
mają zastosowanie do takich stron internetowych i mogą różnić się od warunków korzystania z tej
Strony.
Zmiana warunków korzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami BMS może w
dowolnym momencie zmienić warunki prawne korzystania ze Strony. W przypadku zmiany
prawnych warunków korzystania ze Strony, powiadomienie o takiej zmianie zostanie opublikowane
na Stronie.
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