REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY ROSACEA SPACE („Regulamin”)
Dziękujemy, że odwiedzasz naszą stronę internetową („Strona”). Prosimy o uważne zapoznanie się
z Regulaminem, gdyż korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu i jego postanowień.
Używane na Stronie określenia „my”, „nas", „nasz", „Galderma" odnoszą się, w zależności od
kontekstu, do spółki Galderma SA, Galderma Holding SA i do wszelkich podmiotów powiązanych.
Określenia „Użytkownik", „Ty”, „Ciebie” itp. odnoszą się do każdej osoby, która odwiedza Stronę lub
korzysta z niej.
INFORMACJE O STRONIE
Strona została stworzona przez Galderma, by upowszechniać wiedzę na temat trądziku różowatego i
by zamieszczać na niej treści edukacyjne w tym zakresie.
Strona jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Celem podawanych tu
informacji nie jest zastąpienie porad lekarskich lub zaleceń wydawanych przez pracowników ochrony
zdrowia.
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje podawane na Stronie były pełne i dokładne, lecz
Galderma, jej sponsorzy, pracownicy lub inne podmioty zaangażowane w świadczenie usług,
zajmowanie się bazami danych lub innymi dostępnymi lub podlinkowanymi stronami , ani też żadna
inna usługa lub publikacja Galderma nie gwarantują, że informacje tu zawarte są pod każdym
względem pełne lub dokładne. Podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub
pominięcia, które ewentualnie mogą znaleźć się w tych informacjach, ani za rezultaty korzystania z
takich informacji.
Korzystając ze Strony, decydujesz się polegać na materiałach tu zamieszczonych na własne ryzyko.
Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie wszelkich zmian w
materiałach i informacjach zawartych na Stronie na stronach podlinkowanych lub w ramach niej
dostępnych, jak też w innych usługach lub publikacjach Galderma.
Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji uzyskanych ze Strony , powinieneś
skonsultować je z lekarzem lub innym specjalistą i sprawdzić, czy dane informacje odnoszą się do
Twojego stanu zdrowia. Galderma nie zajmuje się udzielaniem porad ani świadczeniem usług
medycznych.
INFORMACJE O ZASADACH PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ
Wszelkie dane osobowe lub materiały przesyłane na Stronę podlegają warunkom określonym w
Polityce prywatności danych znajdującej się na Stronie.
PRZESYŁANIE TREŚCI
1

Przesyłając materiały/treści/informacje (czyli na przykład fotografie artystyczne, zdjęcia, selfie,
wiersze, muzykę, filmy lub listy) oraz dokonując wpisów w księdze gości odwiedzjących Stronę,
akceptujesz Regulamin. Jeżeli nie akceptujesz jego treści, nie powinieneś przesyłać na Stronę żadnych
materiałów/treści/informacji. Regulamin stanowi wiążącą prawnie umowę między Tobą a Galderma.
Aby móc przesyłać materiały/treści/informacje, musisz mieć ukończone 18 lat.
Przesyłając materiały/treści/informacje (takie jak: fotografie artystyczne, zdjęcia, selfie, wiersze,
muzykę, filmy lub listy) oraz wpisy do księgi gości, składasz tym samym następujące oświadczenie –
Materiały/treści/informacje te:
(1) są zgodne z prawdą i z założeniami Strony, a ponadto opisują to, co trądzik różowaty oznacza
dla Ciebie (jako osoby cierpiącej na trądzik różowaty lub jako osoby bliskiej komuś takiemu) i są
one wyrazem wsparcia dla osób z trądzikiem różowatym. Potwierdzasz też, że dane kontaktowe
podane przez Ciebie na Stronie są prawdziwe i aktualne;
(2) nie są obraźliwe, dyskryminujące, niewłaściwe lub obelżywe;
(3) są Twego autorstwa i nie zawierają żadnych treści będących własnością osób trzecich;
(4) nie naruszają obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich (w tym prawa do prywatności
i własności intelektualnej). W przypadku wykorzystania danych osobowych lub wizerunku osób
trzecich (np. zdjęć, które przedstawiają osoby inne niż Ty lub materiałów, w których jest mowa
o osobach innych niż Ty), musisz uzyskać zgodę tych osób;
(5) nie zawierają żadnej reklamy, logo lub nazwy marki, sloganu marki, nazwy produktu (co
obejmuje też np. nazwy produktów leczniczych) ani znaku towarowego, ani nie odwołują się do
nich pośrednio;
(6) poprzez wykorzystanie przez Galderma nie będą naruszać praw osób trzecich ani w inny sposób
narażać nas na naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie materiały, treści lub informacje przesyłane przez Ciebie na Stronę za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub w inny sposób, w tym zdjęcia artystyczne, fotografie, selfie, wiersze, muzyka, filmy
wideo oraz listy i wpisy w księdze gości, a także inne dane, zapytania, komentarze, sugestie itp. są
traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Galderma ma prawo użyć w dowolnym celu wszystko, co
prześlesz lub opublikujesz zgodnie z Regulaminem. Wskazane materiały Galderma może na przykład
powielać, ujawniać, przekazywać, publikować, nadawać i zamieszczać w dowolnej jurysdykcji na
podstawie licencji lub sublicencji, o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto
Galderma może swobodnie wykorzystywać do dowolnych celów biznesowych – związanych z
prowadzaną działalnością (w tym na przykład w celu opracowywania, produkcji, reklamy i marketingu
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produktów) wszelkie pomysły, dzieła sztuki, wynalazki, opracowania, sugestie lub koncepcje zawarte
w materiałach, treściach lub informacjach, które prześlesz na Stronę, o ile będzie to zgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie takie wykorzystanie odbywa się bez
wynagrodzenia dla strony, która przesyła materiały, treści lub informacje. W zakresie dozwolonym
przez obowiązujące przepisy udzielasz nam niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu,
nieodpłatnej i obowiązującej na terytorium całego świata licencji na: hosting, wykorzystanie,
dystrybucję, modyfikację, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie,
tłumaczenie i tworzenie utworów pochodnych przesłanych materiałów, treści i informacji. Galderma
nie ma obowiązku wykorzystywać na stronie Rosacea Space przesłanych materiałów, treści i informacji.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich
tekstów, obrazów i innych materiałów na Stronie są własnością Galderma lub zostały wykorzystane
przez Galderma za zgodą ich właściciela.
Masz prawo przeglądać Stronę i zapoznawać się z jej treścią na własny użytek. Nie wolno sprzedawać
ani rozpowszechniać w celach komercyjnych reprodukcji żadnej części Strony. Nie wolno też jej
modyfikować ani włączać do żadnych innych prac, publikacji lub stron internetowych. Jeżeli zechcesz
powielać, pobierać, rozpowszechniać, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować,
zmieniać, modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać jakąkolwiek część Strony lub jej treści, musisz
uzyskać uprzednią pisemną zgodę od Galderma i od odpowiednich właścicieli praw, w zależności od
sytuacji, lub zgodnie z obowiązującym prawem.
Znaki towarowe, logo, znaki firmowe i usługowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi") umieszczone
na Stronie należą do Galderma Holding SA lub jej licencjodawców. Żadnej z informacji zawartych na
Stronie nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z
jakiegokolwiek Znaku towarowego wyświetlanego na Stronie. Zabrania się używania lub niewłaściwego
używania Znaków towarowych wyświetlanych na Stronie lub w jakiejś treści w niej, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w Regulaminie.
LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Linki umieszczone na Stronie mogą przenieść Cię poza sieć Galderma, przy czym Galderma nie ponosi
odpowiedzialności za treść, dokładność i działanie stron internetowych należących do osób trzecich.
Linki te są udostępniane w dobrej wierze, a Galderma nie ponosi odpowiedzialności za żadne
późniejsze zmiany na stronach internetowych osób trzecich, do których podajemy link. Fakt, że
zamieściliśmy linki do innych stron nie oznacza ich popierania ich treści przez Galderma. Zalecamy, byś
zapoznał się i uważnie przeczytał informacje prawne oraz dotyczące prywatności na wszystkich innych
stronach internetowych, które odwiedzasz.
3

GWARANCJE I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Decydujesz się korzystać ze Strony wyłącznie na własne ryzyko.
Stronę udostępniamy Ci na zasadzie „w stanie, w jakim jest” i „w aktualnej dostępności”. Dlatego
Galderma nie udziela żadnych gwarancji: wyraźnych, dorozumianych, wynikających z przepisów lub
innych (w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub zadowalającej jakości i
przydatności do określonego celu), ani nie gwarantuje oraz nie oświadcza, że materiały na Stronie będą
kompletne, dokładne, rzetelne, aktualne, nienaruszające praw osób trzecich, że dostęp do Strony
będzie nieprzerwany lub wolny od błędów i wirusów, że Strona będzie bezpieczna, że wszelkie porady
lub opinie uzyskane od Galderma za pośrednictwem Strony będą prawdziwe lub wiarygodne. Wszelkie
oświadczenia i gwarancje w tym zakresie wyłącza się w sposób wyraźny.
Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych,
dlatego niektóre z tych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Prosimy, byś
zapoznał się z przepisami prawa obowiązującymi w Twoim kraju.
Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym momencie móc ograniczyć, zawiesić lub zakończyć bez
uprzedzenia Twój dostęp do Strony lub do jakiejkolwiek jej funkcji bądź części.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Galderma ani żaden inny podmiot zaangażowany w naszym imieniu w tworzenie, produkcję lub
udostępnianie Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, przypadkowe,
wynikowe, pośrednie, szczególne szkody, koszty, straty lub zobowiązania, niezależnie od tego, jak i w
jaki sposób powstałe, wynikające z dostępu przez Ciebie do Strony, z korzystania z niej, z niemożności
korzystania z niej, ze zmiany treści Strony lub dowolnej strony podlinkowanej do niej lub, w zakresie
dozwolonym przez obowiązujące prawo, z jakichkolwiek działań, które podejmiemy lub których nie
będziemy podejmować w wyniku wiadomości email, które do nas ewentualnie prześlesz.
Galderma lub wszelkie inne podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję lub udostępnianie Strony
nie ponoszą odpowiedzialności za utrzymanie materiałów i usług publikowanych na Stronie ani za
dostarczanie jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub informacji z nimi związanych. Wszelkie materiały
na Stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ponadto Galderma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane
wirusami, gdyby ewentualnie doszło do zainfekowania Twojego sprzętu komputerowego lub innej
własności w wyniku korzystania, dostępu lub pobierania jakichkolwiek materiałów ze Strony. Jeżeli
zdecydujesz się na pobranie materiałów ze Strony, robisz to na własne ryzyko.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w sposób wyraźny zrzekasz się
wszelkich roszczeń wobec Galderma i osób pełniących w niej oficjalne funkcje, dyrektorów,
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pracowników, dostawców i programistów, które to roszczenia mogłyby wynikać z korzystania przez
Ciebie ze Strony internetowej lub z dostępu do niej.
DZIAŁANIA ZABRONIONE
W ramach korzystania ze Strony nie wolno Ci podejmować żadnych działań, które Galderma według
swego uznania uzna za nieodpowiednie, które można uznać za bezprawne lub które są zabronione
przez przepisy prawa mające zastosowanie do Strony. Obejmuje to między innymi:
1. wszelkie działania, które mogą stanowić naruszenie prywatności (w tym przesyłanie prywatnych
informacji bez zgody danej osoby) lub jakichkolwiek innych praw osób fizycznych;
2. wykorzystywanie Strony do zniesławienia lub pomawiania Galderma, jej pracowników lub innych
osób lub do działania w sposób, który narusza dobre imię Galderma;
3. zamieszczanie plików zawierających wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie własności
Galderma lub innych osób;
4. zamieszczanie lub przesyłanie na Stronę jakichkolwiek niedozwolonych materiałów, co obejmuje m.
in. materiały, które w naszej ocenie psują, zakłócają lub naruszają systemy bezpieczeństwa sieci
Galderma lub osób trzecich, które są zniesławiające, rasistowskie, obsceniczne, zawierają groźby, mają
charakter pornograficzny lub które w inny sposób są niezgodne z obowiązującym prawem.
JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Galderma nie gwarantuje, że materiały i informacje zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne we
wszystkich krajach lub językach.
Użytkownik i Galderma zgadzają się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z korzystania ze
Strony lub odnoszące się do korzystania z niej będą podlegać prawu szwajcarskiemu i wyłącznej
jurysdykcji sądów szwajcarskich.

AKTUALIZACJA INFORMACJI PRAWNYCH
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszych informacji. Prosimy
o regularne odwiedzanie strony w celu zapoznania się z nowymi, dodatkowymi informacjami.
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