Notificare legală şi politica de
confidenţialitate
Mentiuni legale
În această pagină sunt descrise instrucţiunile legale care se aplică oricărui utilizator de Internet care
vizitează această pagină de Internet. Atunci când consultaţi această pagină de Internet, vă obligaţi să
respectaţi aceste instrucţiuni fără niciun fel de rezerve. Vă sfătuim să consultaţi în mod regulat aceste
instrucţiuni, deoarece este posibil ca acestea să fie modificate periodic şi fără înştiinţare.
Accesul la şi utilizarea site-ului de Internet www.mituri-acnee,ro (denumit în continuare “Site-ul”), sunt
supuse termenilor şi condiţiile de mai jos, precum şi tuturor legilor relevante. Prin localizarea şi
consultarea acestui site, dvs. acceptaţi fără rezerve termenii şi condiţiile de mai jos şi vă asumaţi obligaţia
că le veţi respecta.

1. Proprietatea intelectuală
Acest site este deţinut de Zentiva S.A. (denumite în continuare „Zentiva”). Materialele
afişate sau prezentate pe acest site, inclusiv documentele, fişierele, proiectarea, grafica, schiţele tehnice,
echipamentele, codurile şi imaginea generală a serverului, sunt supuse drepturilor de autor deţinute de
Zentiva şi alte societăţi care formează un concern acelaşi lucru fiind valabil şi pentru „© copyright
Zentiva”, în baza Actului nr. 121/2000 Sb. privind drepturile de autor, drepturile conexe drepturilor de
autor şi modificarea anumitor acte, cu modificările ulterioare precum si oricarei alte legislatii aplicabile.
Dacă nu se specifică altfel în mod expres într-un anumit caz, toate drepturile sunt rezervate. Mai mult
chiar, toate denumirile de produse menţionate pe acest server sunt mărci înregistrate ale Zentiva, cu
excepţia cazului în care se specifică faptul că denumirile sunt deţinute de o altă entitate. Mărcile
înregistrate, denumirile comerciale, logo-urile şi produsele aflate pe server sunt protejate la nivel naţional
şi internaţional. Se interzice utilizarea acestora fără acordul prealabil al Zentiva.

2. Natura informaţiilor
Informaţiile, mai ales informaţiile financiare, prezentate pe Site nu vor fi considerate ca o ofertă de a
investi. Acestea nu vor fi interpretate ca o solicitare sau o ofertă publică şi nu vor constitui vreo ofertă de
subscriere, achiziţionare sau tranzacţionare a acţiunilor Zentiva sau a altor titluri de valoare emise de
Zentiva şi/sau de subsidiarele sale. Zentiva vă atrage atenţia asupra faptului că informaţiile financiare
prezentate pe Site sunt actualizate în mod regulat.
După caz, pe Site pot fi prezentate opinii experţilor din anumite domenii în legătură cu conţinutul Site-ului
sau extrase din articole din presă. Astfel de informaţii reprezintă numai opiniile experţilor respectivi sau
ale ziarului respectiv, opinii care nu sunt neapărat însuşite de Zentiva. Astfel de experţi nu sunt angajaţi

Zentiva şi nu primesc remunerări din partea Zentiva pentru utilizarea opiniei lor. Zentiva nu este
responsabilă pentru exactitatea sau completitudinea informaţiilor sau opiniilor prezentate în astfel de
materiale. Sfaturile experţilor reflectă numai opinia lor personală şi, în niciun caz nu trebuie considerate
ca fiind opiniile sau responsabilitatea Zentiva.
În plus, Site-ul cuprinde informaţii legate de sănătate, fitness, domeniul medical şi diverse tratamente
medicale rezervate exclusiv pentru folosinţă umană. Acestea au doar caracter informativ şi scopul lor nu
este acela de a înlocui sfaturile doctorului sau farmacistului dvs. Nu trebuie să utilizaţi informaţiile
cuprinse aici pentru diagnosticarea vreunei boli sau probleme fizice sau pentru a prescrie sau utiliza
vreun medicament prezentat pe Site. Trebuie să consultaţi întotdeauna doctorul sau farmacistul dvs.
Informaţiile prezentate pe Site nu reprezintă mijloace de convingere sau motivare pentru a utiliza sau
prescrie produse medicinale, de a influenţa rezultatele testelor clinice pentru produsele Zentiva sau a
influenţa direct sau indirect luarea deciziilor cu privire la Zentiva sau produsele Zentiva.

3. Link-uri către alte site-uri
Zentiva nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la alte site-uri la care este posibil să aveţi
acces prin intermediul Site-ului. Nu putem să controlăm conţinutul acestor terţe site- uri, acestea fiind total
independente de Zentiva. În plus, existenţa unui link între Site şi orice alt site terţ nu sugerează, în niciun
fel, faptul că Zentiva aprobă conţinutul site-ului respectiv sau utilizarea în orice fel a conţinutului respectiv.
Mai mult chiar, este responsabilitatea dvs. să vă luaţi măsurile de precauţie necesare pentru a preveni
contaminarea Site-ului, inclusiv şi fără limitare la, contaminarea acestuia cu unul sau mai mulţi „viruşi”,
„cai troieni” sau alţi „paraziţi”.
Este posibil ca şi site-uri externe să cuprindă hyperlink-uri către Site. Niciun astfel de hyperlink nu va fi
instalat fără acordul prealabil expres al Zentiva. Zentiva nu este responsabilă în niciun caz pentru
indisponibilitatea unor astfel de site-uri externe şi nu revizuieşte, nu controlează şi nu este răspunzătoare
pentru conţinut, publicitate, produse sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul acelor
site-uri.

4. Informaţii nominative şi alte informaţii
4.1 Zentiva nu va divulga niciunei terţe părţi informaţiile dvs. cu caracter personal pe care ni le comunicaţi
prin email. Aceste informaţii vor fi utilizate exclusiv pentru scopul de a vă răspunde în cel mai eficient mod
posibil.
Conform Legii nr. 677/2002 privind protecţia datelor personale, cu modificările ulterioare, precum şi altor
norme legislative aplicabile, dvs. aveţi dreptul de a accesa, modifica, rectifica sau şterge orice date cu
caracter personal ale dvs., solicitând acest lucru astfel:
Online, la: zentivaRO@zentiva.ro
Prin poştă, la: Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea B, etaj 8, Sector 2, București, cod 020334 in atentia
Departament Comunicare
4.2 Site-ul nu este proiectat să primească informaţii confidenţiale pe care dvs. este posibil să le trimiteţi.

Drept urmare, cu excepţia datelor cu caracter personal menţionate mai sus, toate informaţiile, indiferent
de formatul în care sunt prezentate: documente, date, grafice, întrebări, sugestii, concepte, observaţii sau
de altă natură – pe care le comunicaţi pe Site, nu vor fi considerate confidenţiale. Drept urmare, simplul
fapt că ne transmiteţi aceste date ne dă dreptul de a le utiliza, reproduce, distribui sau modifica sau de a
le transmite cu scopul de a procesa solicitarea dvs.

5. Limitarea răspunderii
Zentiva depune toate eforturile pentru a se asigura, pe măsura posibilităţilor sale, de exactitatea şi
actualizarea informaţiilor prezentate pe Site, compania rezervându-şi dreptul de modificare oricând, fără
preaviz, a conţinutului acestuia. Cu toate acestea, Zentiva nu poate garanta pe deplin exactitatea,
precizia, actualizarea sau exhaustivitatea informaţiilor disponibile în cadrul Site-ului. Drept urmare,
Zentiva nu poate fi trasă la răspundere pentru:


imprecizia, inexactitatea sau omisiunile legate de informaţiile prezentate pe Site;



daunele rezultate din intruziunea frauduloasă a unei terţe părţi care a dus la modificarea
informaţiilor sau a materialelor prezentate pe Site;



în general, pentru niciun fel de daune, indiferent de cauză, origine, natură sau consecinţe, chiar şi
în cazul în care Zentiva a avut cunoştinţă de posibilitatea producerii unor astfel de daune,
indiferent dacă acestea rezultă în urma (i) accesului sau imposibilităţii de accesare a Site-ului; (ii)
utilizării Site-ului, incluzând daunele sau viruşii care pot infecta sistemele calculatoarelor dvs. sau
orice alte produse şi/sau (iii) încrederii în informaţiile prezentate direct sau indirect pe Site.

Materialele din cadrul Site-ului şi de pe toate celelalte pagini de Internet sunt prezentate „aşa cum sunt”,
fără niciun fel de garanţie, fie aceasta expresă sau insinuată. Zentiva nu oferă niciun fel de garanţie
expresă sau insinuată cu privire la, fără limitare, caracterul comercial sau potrivit pentru un anumit scop al
acestora.

6. Disponibilitatea Site-ului
Luaţi la cunoştinţă faptul că (i) este imposibil, din punct de vedere tehnic, ca Site-ul să fie lipsit de defecte
şi că Zentiva nu îşi poate asuma niciun fel de răspundere pentru acest lucru, că (ii) defectele pot duce la
indisponibilitatea temporară a Site-ului şi că (iii) funcţionarea Site-ului poate fi afectată negativ de condiţii
şi acţiuni care nu pot fi controlate de Zentiva, cum ar fi, de exemplu, legăturile de transmisie şi
telecomunicaţii dintre Zentiva şi dvs. şi dintre Zentiva şi alte sisteme sau reţele.
Zentiva şi/sau furnizorii săi pot, în orice moment, să modifice sau să întrerupă temporar sau permanent,
integral sau parţial, funcţionarea Site-ului pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere şi/sau a unor
îmbunătăţiri şi/sau a unor modificări ale Site-ului. Zentiva nu este răspunzătoare pentru nicio modificare
sau suspendare sau întrerupere a Site-ului.

7. COOKIES

Pe website-ul nostru, cookies vă pot face vizita mai confortabilă. Cookie este un fişier text foarte mic
instalat de un server pe hard diskul dumneavoastră. Cookie este modul de identificare şi nu poate fi
executat ca un cod şi nu poate transporta viruşi. Este unic pentru fiecare utilizator şi poate fi citit doar de
serverul care l-a instalat. Pagina web utilizează cookie pentru a vă memora. Trebuie să ştiţi că doar
cookie nu este suficient să vă identificăm. Pagina noastră web utilizează aşa-numitele cookies durabile.
Acestea ne permit să vă recunoaştem atunci când ne vizitaţi din nou. Acestea vă permit să vizitaţi mai
uşor conţinuturi noi sau deja vizitate în timpul vizitei repetate. Acestea ajută la colectarea unor cifre
anonime care ne ajută să cunoaştem modul de vizitare a websiteului. Satele statistice sunt utilizate pe
durata dezvoltării website-ului. Nu vă putem identifica personal.

8. Informaţii despre produse
Informaţiile cuprinse şi prezentate în cadrul Site-ului pot face referire, direct sau indirect, la produse,
programe şi servicii ale Zentiva, care nu sunt propuse sau nu sunt disponibile în anumite ţări sau regiuni
sau care este posibil să fie oferite sub o altă marcă comercială şi să fie supuse unor norme şi condiţii de
utilizare diferite, în funcţie de ţară. Astfel de referiri nu insinuează nicio intenţie din partea Zentiva de a
vinde acele produse, programe sau servicii în ţara dvs. Vă rugăm să consultaţi
compania Zentiva, pentru a afla informaţii cu privire la produsele,
programele şi serviciile disponibile în regiunea/ţara dvs.

9. Cadrul legal
Site-ul şi conţinutul său sunt guvernate de legile din Romania. Toate litigiile referitoare la acest Site şi la
conţinutul său vor fi de competenţa tribunalelor din Romania.

10. Notificare legală
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Zentiva S.A. – Punct de lucru
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