Mundipharma | Disclaimer Website

1.

Toepasselijkheid

Door
het
gebruik
van
de
Mundipharma
website
met
internetadres
http://www.mundipharma.be (de Website) erkent de gebruiker dat hij onderhavige
juridische mededeling heeft gelezen en ermee akkoord gaat om deze te respecteren.
De Website wordt beheerd door Mundipharma Comm. VA. (Mundipharma). Voor meer
informatie of indien u algemene vragen heeft over een farmaceutisch product van
Mundipharma kan u contact opnemen met het medisch departement van Mundipharma
op 015/45.11.80
2.

Grondgebied

De Website en alle informatie die op de Website wordt geplaatst richt zich enkel tot
gebruikers die zich op het Belgisch grondgebied bevinden.
3.

Medische Informatie

De inhoud van de Website is van algemene aard en is enkel bedoeld voor informatieve
doeleinden. Mundipharma benadrukt dat de inhoud van en informatie op de Website in
geen geval kan worden beschouwd als een aanbeveling of onderschrijving van een
specifieke medische test, beroepsbeoefenaar, behandeling of procedure noch van een
specifiek geneesmiddel of medisch hulpmiddel.
De inhoud van de Website kan bovendien op geen enkele manier beschouwd worden
als vervanging van enig professioneel medisch advies. Mundipharma raadt de gebruiker
van de Website aan steeds een arts of specialist te raadplegen bij medische problemen.
4.

Uitsluiting Aansprakelijkheid

Mundipharma levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de
Website betrouwbaar, accuraat en actueel is. Ondanks de grote zorgvuldigheid die door
Mundipharma aan de dag werd gelegd bij het samenstellen en actualiseren van de
Website, kan niet worden gegarandeerd dat de Website vrij is van enige
onzorgvuldigheid, onvolledigheid, onjuistheid of achterhaalde informatie.
Mundipharma, haar personeel en/of de met haar verbonden ondernemingen, kunnen
dan ook onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
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die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit het gebruik van de Website of de inhoud
ervan.
Niet alle websites waarnaar wordt verwezen op de Website worden door Mundipharma
gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die gecontroleerd
worden door derde partijen (Externe Websites) ligt uitsluitend bij de dienst en/of
persoon die de inhoud op de Externe Website ter beschikking stelt. Mundipharma is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of de geschiktheid van de
informatie op Externe Websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden
voor enige directe of indirecte schade als het gevolg van de inhoud van of informatie op
Externe Websites.
Mundipharma garandeert niet dat de Website of de server van de Website vrij zijn van
foutmeldingen of virussen die schadelijk kunnen zijn voor de hard- of software van de
gebruiker van de Website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om de nodige
bescherming tegen dergelijke bedreigingen te voorzien.
5.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden gecontroleerd door
Mundipharma en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van en
informatie op de Website mogen uitsluitend voor persoonlijke en in geen geval voor
commerciële doeleinden gebruikt worden. De Website of de inhoud ervan mag niet
gereproduceerd, overgedragen of openbaar gemaakt worden, zonder de voorafgaande,
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mundipharma.
De handelsmerken, handelsnamen en logo’s die op de Website worden gebruikt, zijn
beschermd door de nationale en/of internationale wetgeving. Het gebruik ervan, zonder
de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mundipharma, is
verboden en kan een schending vormen van de intellectuele eigendomsrechten van
Mundipharma.
6.

Privacy

Door het betreden en gebruiken van de Website erkent u dat Mundipharma uw
persoonlijke gegevens mag verzamelen en gebruiken in overeenstemming met
onderhavige bepaling.
In bepaalde gevallen, kan Mundipharma bij uw bezoek aan de Website persoonlijke
gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, die u vrijwillig met
Mundipharma deelt, bijvoorbeeld om een vraag aan Mundipharma te stellen of om
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bijkomende informatie te kunnen ontvangen, verzamelen. Daarnaast kan de Website
automatisch uw IP-adres en browsertype herkennen en opslaan.
Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt om de gevraagde diensten te leveren en
om de Website en de informatie die daarop ter beschikking wordt gesteld te evalueren
en te verbeteren. Deze informatie wordt enkel intern gebruikt door Mundipharma of de
met haar verbonden ondernemingen die zich ertoe verbinden deze informatie te
gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in onderhavige juridische mededeling.
De persoonlijke gegevens worden in geen geval door Mundipharma doorgegeven aan
derden voor commerciële doeleinden.
7.

Wijziging Juridische Mededeling

Mundipharma is te allen tijde gerechtigd onderhavige juridische mededeling te wijzigen
zonder de gebruikers van de Website daarvan in kennis te moeten stellen. Publicatie op
de website van Mundipharma is daarvoor voldoende.
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