
KASUTUSTINGIMUSED  
1. Selle veebisaidi kasutamine ja sisu.  Sellel saidil olev teave on üldiseks teavitamiseks ja harivaks 
otstarbeks ning selle on heaks kiitnud asjaomased reguleerivad asutused. 
 
Selle veebisaidi teatud jaotised on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele. Kui te ei ole tervishoiutöötaja, 
palume teil nendesse jaotistesse mitte siseneda. Avalikult kättesaadavad on konkreetsed asjakohased 
jaotised. Teie juurdepääsu veebisaidil sisalduvale teabele ja selle kasutamist reguleerib käesolev 
kasutustingimuste leping. Sellele veebisaidile sisenedes ja seda kasutades nõustute (ilma piiranguteta ja 
tingimusteta) käesoleva kasutustingimuste lepinguga. 
Pfizer ega ükski selle veebisaidi loomise, väljatöötamise ega edastamisega seotud osapool ei vastuta 
võimalike kahjude eest (sealhulgas otsesed, kaasnevad, tegevusest tulenevad, kaudsed või karistuslikud 
kahjud), mis tulenevad sellele saidile juurdepääsemisest, selle kasutamisest või võimetusest seda kasutada, 
või mis tahes vigade või puuduste eest selle sisus. See hõlmab ka teie arvutiseadmete kahjustamist või 
viirusega nakatamist. 
 
2. Privaatsus.  Pfizer austab oma veebisaidi kasutajate privaatsust. Palun külastage 
aadressi https://privacycenter.pfizer.com/, kus selgitatakse kasutajate õigusi ja vastutust seoses sellel 
veebisaidil avaldatud teabega. 
 
3. Kolmandate isikute veebisaidid ja lingid.  See veebisait võib sisaldada linke või viiteid teistele 
veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud, kelle üle Pfizeril puudub kontroll. Selliseid linke esitatakse 
lihtsalt mugavuse eesmärgil. Samamoodi võib sellele veebisaidile juurde pääseda kolmanda isiku linkidelt, 
mille üle Pfizeril puudub kontroll. Pfizer ei anna mingeid garantiisid ega kinnitusi sellistel veebisaitidel 
sisalduva teabe täpsuse, ajakohasuse ega täielikkuse kohta ega vastuta sellise sisu või teabe tõttu tekkinud 
mis tahes liiki kahju eest. Mis tahes kolmanda isiku lingi lisamine ei tähenda Pfizeri heakskiitu ega soovitust. 
 
4. Meditsiiniteave. Patsiendid ei tohi kasutada sellel veebisaidil sisalduvat teavet tervise- või füüsilise 
seisundiga seonduva probleemi või haiguse diagnoosimiseks. Patsiendid peavad alati nõu pidama arsti või 
muu tervishoiutöötajaga, et saada meditsiinialast nõu või teavet diagnoosi ja ravi kohta. 
 
5. Mittekonfidentsiaalne teave. Mis tahes teateid või muud materjali, mille te meile interneti kaudu 
saadate või Pfizeri veebisaidil elektronposti teel või muul viisil postitate, näiteks küsimused, kommentaarid, 
ettepanekud või muu sarnane, peetakse vastavalt meie privaatsuseeskirjas sätestatud tingimustele 
mittekonfidentsiaalseks ning Pfizeril ei ole sellise teabe suhtes mingeid kohustusi. Pfizer võib vabalt 
kasutada sellistes teadetes sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või võtteid mis tahes 
eesmärkidel, sealhulgas toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks. 
 
6. Kaubamärgid.  Kõik tootenimed, olenemata sellest, kas need on trükitud suures kirjas või koos 
kaubamärgi sümboliga, on Pfizeri, selle sidusettevõtjate, seotud ettevõtjate, litsentsiandjate või 
ühisettevõtete partnerite kaubamärgid, kui pole märgitud teisiti. Nende kaubamärkide või muu materjali 
kasutamine või väärkasutamine, välja arvatud siin lubatud viisil, on selgesõnaliselt keelatud ja võib rikkuda 
autoriõiguse seadust, kaubamärgiseadust, kirjalikku ja suulist laimu käsitlevaid seaduseid, eraelu 
puutumatust ja reklaami käsitlevaid seaduseid ning teabeedastusega seotud eeskirju ja seadusi. Palun 
pidage meeles, et Pfizer kaitseb aktiivselt ja jõuliselt oma intellektuaalomandiõiguseid seadusega lubatud 
maksimaalses ulatuses. 
 
7. Autoriõigus. Kogu selle veebisaidi sisu on autoriõigusega kaitstud. Autoriõigus © 2020 Pfizer Inc. 

http://privacycenter.pfizer.com/


Pfizeri veebisaitide sisu ei tohi kopeerida muul otstarbel kui ainult mitteäriliseks isiklikuks otstarbeks 
säilitades kõik autoriõiguse või muud omandiõiguse teatised. Seejärel ei tohi neid uuesti kopeerida, 
taasesitada ega muul viisil edasi levitada. Te ei tohi kopeerida, kuvada, alla laadida, levitada, muuta, 
taasesitada, taasavaldada ega -edastada sellel veebisaidil olevat teavet, teksti või dokumente või nende osi 
mis tahes elektroonilisel andmekandjal või paberkandjal ega luua selliste piltide, teksti või dokumentide 
põhjal tuletatud teost ilma Pfizeri selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta muul kui veebisaidil või eespool 
selgesõnaliselt nimetatud viisil. Ühtegi siin sisalduvat tingimust ei tõlgendata kaudselt, varasemale 
käitumisele viidates ega muul viisil mis tahes litsentsi või õiguse andmisena Pfizeri või kolmanda isiku 
patendi või kaubamärgi alusel. 
 
8. Keelatud pakkumuse tühisus.  See veebisait ja selle sisu järgivad ELi õigusakte. Kuigi sellel 
veebisaidil olevale teabele on juurdepääs väljaspool ELi asuvatel kasutajatel, on sellel veebisaidil sisalduv 
teave mõeldud kasutamiseks ainult ELi residentidele. Teistes riikides võivad olla erinevad seadused, 
regulatiivsed nõuded ja meditsiinitavad, kui need, mis kehtivad ELis. Pfizer jätab endale õiguse piirata oma 
toodete või teeuste pakkumist ükskõik millisele isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile ja/või 
piirata meie pakutavate toodete või teenuste koguseid. Sellel veebisaidil oleva toote või teenuse 
pakkumine on tühine, kui see on keelatud. 
 
9. Kohaldatav õigus. Käesolevale kasutustingimuste lepingule ja veebisaidi teiepoolsele kasutamisele 
kohaldatakse Belgia õigust selle kollisiooninorme arvestamata. Selle veebisaidiga seoses saab õiguslikke 
meetmeid võtta või kohtumenetlust algatada ainult Belgia pädevas föderaal- või piirkondlikus kohtus. 
 
10. Muud sätted. Kui mõni käesoleva lepingu säte on ebaseaduslik, tühine või mittetäidetav, loetakse see 
säte lepingust eemaldatuks, ilma et see mõjutaks kõigi ülejäänud sätete täidetavust. Pfizer jätab endale 
õiguse igal ajal oma äranägemise järgi sellel veebisaidil olevaid materjale muuta või kustutada. 
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