FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Ezt a weboldalt a Merck Sharp & Dohme Corp. („Társaság”), a Merck & Co., Inc. (Kenilworth, New
Jersey, USA) leányvállalata üzemelteti. A weboldal az Egyesült Államok területén kívül élő, legalább
18 éves felhasználók számára kínál tartalmakat.
A weboldal használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen felhasználási feltételeket
(„Felhasználási Feltételek”). A Társaság fenntartja a jogot, hogy szükség esetén módosítsa a
Felhasználási Feltételeket, mely esetben a változások, illetőleg azok hatályba lépésének napja a jelen
oldalon kerül közzétételre. Ezt a felületet Ön a honlap bármelyik oldaláról elérheti az adott lap alján
megjelenő „Felhasználási Feltételek” linkre kattintva.
A weboldalon megjelenő semmilyen tartalom nem minősül az Ön vagy mások egészségével
kapcsolatos döntésre vagy intézkedésre vonatkozó tanácsnak vagy javaslatnak. Amennyiben Ön
beteg, az Ön egészségi állapotával kapcsolatos minden kérdését orvossal vagy egyéb képzett
egészségügyi szakemberrel beszélje meg, mielőtt a kezelésére vonatkozóan bármilyen döntést
meghoz. Amennyiben Ön orvos vagy egyéb képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember, úgy
saját szakmai meggyőződését kell használnia a weboldal tartalmának megítélésekor.
Bár a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen weboldalon
található információk pontosak, teljeskörűek és aktuálisak legyenek, a Társaság ezen információk
pontossága, teljeskörűsége vagy aktualitása tekintetében semmiféle garanciát nem vállal. A JELEN
WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRA SEMMILYEN – KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT –
GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KERESKEDELMI
MEGFELELŐSÉGRE, MEGHATÁROROZOTT CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A
JOGSÉRTÉSEK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A Társaság kizár továbbá
mindenfajta kártérítési felelősséget, tekintet nélkül azok állítólagos okára vagy elméleti
alátámasztására, ideértve, de nem kizárólagosan, a személyiségi jogok megsértéséért és az elmaradt
haszonért való felelősséget is.
A Társaság és kapcsolt vállalkozásai a jelen weboldalon a regisztrációs és egyéb folyamatokon
keresztül gyűjthetnek Önre vonatkozó személyes adatokat. Kérjük, olvassa el a Társaság Internetes
Adatvédelmi Szabályzatát, amely részletezi az Ön személyes adatainak védelmét. Kérjük vegye
figyelembe, hogy Ön a felelős azoknak a személyes adatoknak a pontosságáért, amelyeket Ön a jelen
weboldalon keresztül a Társaság számára megad.
Az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott információk kivételével, bármilyen olyan
kommunikáció vagy anyag, amelyet Ön a weboldal számára vagy a weboldalon keresztül megad –
ideértve az adatokat, megjegyzéseket, kérdéseket, javaslatokat, ötleteket, koncepciókat, know-howt, technikát, valamint minden ehhez hasonló információt –, a weboldalon keresztüli közléssel a
Társaság tulajdonába kerül. A Társaság a fenti kommunikációt és anyagokat bárminemű korlátozás
nélkül felhasználhatja, közzé teheti, sokszorosíthatja vagy terjesztheti.
A jelen weboldal tartalmazhat olyan információkat, amelyeket harmadik felek bocsátanak az Ön
rendelkezésére vagy amelyek más weboldalakra mutató linkeken keresztül jutnak el Önhöz. A
weboldal jelzi az ilyen jellegű információkat és linkeket. A Társaság nin cs befolyással a harmadik felek
által nyújtott vagy a weboldalon található linkeken keresztül elérhető más oldalakon található
információkra és tartalmakra, azokért felelősséget nem vállal.
A jelen weboldalon előfordulhatnak az Egyesült Államok 1995-ös Private Securities Litigation Reform
Act-je szerinti „biztonságos kikötő” elveivel (safe harbor provisions) összhangban álló ún. „előretekintő

nyilatkozatok” (forward-looking statements). A Társaság nem vállal felelősséget ezen nyilatkozatok
nyilvános frissítésére vonatkozóan, akár új információ, akár későbbi események vagy egyéb ok teszi
azt szükségessé. Az egyéb olyan tényezők, amelyek következtében az eredmények lényegesen
eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, a Társaság anyavállalatának – Merck & Co.,
Inc. (Kenilworth, NJ, USA) – legutóbbi, 10-K. formanyomtatványon beadott Éves Jelentéséből,
illetőleg a Securities and Exchange Commission (SEC) részére bocsájtott egyéb iratokból ismerhetők
meg (elérhető a www.sec.gov oldalról).
Tekintse úgy, hogy a weboldalon megjelenő valamennyi védjegy, jelmondat és kereskedelmi felirat –
függetlenül attól, hogy kiemelt vagy dőlt betűkkel, illetve TM jelöléssel jelenik-e meg – a Társaság és
kapcsolt vállalkozásainak tulajdonát képezi vagy azokat engedéllyel használják. A weboldalon
megjelenhetnek továbbá a Társaság és/vagy egyéb felek szabadalmai, tulajdonosi információi,
technológiái, termékei, folyamatai és egyéb jogai vagy ezekre történő hivatkozások. A Társaságnak
és/vagy egyéb feleknek az előbbi védjegyeivel, szabadalmaival, üzleti titkaival, technológiáival,
termékeivel, folyamataival és egyéb jogaival kapcsolatban Önt semmiféle engedély vagy jog nem illeti
meg.
Ön nem jogosult a weboldal tartalmát – ideértve az azon megjelenő szövegeket, képi és
hanganyagokat – a Társaság írásbeli engedélye nélkül akár magán, akár kereskedelmi célból
forgalmazni, megváltoztatni, továbbadni, újra felhasználni, közzétenni vagy egyéb módon
felhasználni. Tekintse úgy, hogy bármi, amit Ön a weboldalon lát vagy olvas, az – kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában – szerzői jogvédelem alatt áll, ezért azt a Társaság írásbeli engedélye nélkül
nem lehet felhasználni, kivéve, ha erről a Felhasználási Feltételek vagy a weboldal szövegezése
másképp rendelkezik. A Társaság nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy ha Ön felhasználja a
weboldalon megjelenő tartalmakat, azzal nem sérti olyan harmadik felek jogait, amelyek nem állnak a
Társaság vagy a Társaság kapcsolt vállalkozásainak tulajdonában.
Bár a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásai időnként figyelhetik vagy ellenőrizhetik a weboldalon
keresztül folyó esetleges beszélgetéseket, csevegéseket, közzétételeket, adattovábbítást,
hirdetéseket, illetőleg az ehhez hasonló közléseket, a Társaság erre nem kötelezhető és nem vállal
felelősséget az ilyen közlések vagy funkciók tartalmára, illetve az azokban esetlegesen megjelenő
hibás, rágalmazó, becsületsértő, hiányos, valótlan, obszcén, pornográf, durva, veszélyes vagy
pontatlan tartalomra vonatkozóan. Tilos olyan anyagot közzé tenni vagy továbbítani, amely jogsértő,
fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, megbotránkoztató, uszító, pornográf vagy
durva, illetve bűncselekménynek minősül vagy ennek elkövetésére ösztönöz, polgári jogot sért vagy
bármely egyéb módon jogsértő.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Ön megsérti a Felhasználási Feltételeket,
felfüggessze vagy törölje az Ön által a jelen honlapon létrehozott bármely fiókját.
Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaságot, kapcsolt vállalkozásait, illetve azok tisztségviselőit,
munkavállalóit és beszállítóit harmadik felekkel szemben kártalanítja, megóvja, illetőleg azon
kártérítési igényekkel és követelésekkel szemben megvédi – ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi
költségeket is –, amelyek abból származnak, ahogyan Ön – ténylegesen vagy állítólagosan – a
weboldalt használta vagy a Felhasználási Feltételeket vagy bármely más jogot megsértette.
Amennyiben bármilyen vita merül fel Ön és a Társaság között a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy
az Ön weboldal-használatával kapcsolatban, azt békés tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben ez
eredménytelennek bizonyul, a felek kötelesek minden ilyen jellegű nézeteltérést, követelést vagy
jogvitát kötelező érvényű választottbírósági eljárásban a Szövetségi Választottbírósági Törvény
(Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. § 1. kk. rendelkezései alapján rendezni. A tárgyalás menetére az

Amerikai Választottbírói Egyesület (American Arbitration Association) szabályzata vonatkozik azzal,
hogy a tárgyalás helyszíne Montgomery County, Pennsylvania, az irányadó jog pedig Pennsylvania
állam joga. A választottbíróság döntése végleges és jogerős és bármely illetékes bíróságon
érvényesíthető. A felek kötelesek az esetleges választottbírósági eljárás költségeit egyenlő
mértékben viselni, azzal, hogy mindkét fél maga köteles a saját jogi képviselőjének a választottbírósági
eljárással vagy a bírósági jogérvényesítéssel kapcsolatban felmerült ügyvédi díját megfizetni.

