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NAUDOJIMOSI „ELLAONE“ NĖŠTUMŲ REGISTRO INTERNETO SVETAINE SĄLYGOS IR KONTAKTINĖ 

INFORMACIJA 

 

Tęsdami naršymą svetainėse http://www.hra-pregnancy-registry.com/ arba http://www.hra-
pregnancy-registry.fr (toliau – svetainė), besąlygiškai sutinkate su toliau išdėstytomis 
naudojimosi sąlygomis. Šiuo metu internete pateikta šių sąlygų versija bus privalomas jums 
naršant svetainėje tol, kol ją pakeis naujesnė versija. 

 

1 straipsnis. Teisinė informacija apie svetainę 

Teisinė informacija apie svetainę   

- Duomenų platintojas „Laboratoire HRA Pharma“ (toliau – „HRA Pharma“), paprastoji 
akcinė bendrovė, kurios registruotasis kapitalas yra 84 778 228,00 eurai, įsikūrusi 
adresu 200, avenue de Paris, 92320 Châtillon, Nantero įmonių registro Nr. 420 792 
582, atstovaujama savo pirmininko, įmonė HERA, paprastoji akcinė bendrovė, įsikūrusi 
adresu 200, avenue de Paris, 92320 Châtillon, Nantero įmonių registro Nr. 814 697 
892, atstovaujama Davido Wrighto.  

Tel. +33 (0)1 40 33 11 30 

El. paštas contact@hra-pharma.com 

- Duomenų platinimo direktorius Davidas Wrightas 
- Svetainės dizainas ir kūrimas „SAS InAdvans“, kurios adresas 8 rue de l’arcade, 

75008 Paris, https://www.inadvans.com, saugių sveikatos priežiūros duomenų rinkimo 
sprendimų teikėjas ir svetainės dizaino kūrėjas. 

- Duomenis sauganti įmonė A.T.E., kurios adresas Parc des Moulins, 21, avenue de 
la Créativité, 59650 Villeneuve d’Ascq, https://www.ate.info, įgaliotas sveikatos 
priežiūros duomenų saugotojas pagal Visuomenės sveikatos kodeksą. 
 

2 straipsnis. Svetainės tikslas ir tikslinė visuomenės grupė 

„HRA Pharma“ yra farmacijos įmonė (turinti leidimus, išduotus Prancūzijos vaistų ir sveikatos 
priežiūros produktų reguliavimo institucijos (pranc. Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des Produits de Santé), įsikūrusios adresu 143-147, Bd Anatole France 93285 
Saint-Denis Cedex) ir vaistinio preparato „ellaOne“ rinkodaros teisės turėtojas.  

Svetainės tikslas – sukurti medicininių duomenų, susijusių su nėštumu, kurio metu buvo 
vartojamas „ellaOne“, registrą (toliau – registras). Registras yra sukurtas kartu su nacionaline 
ir tarptautine vaistų agentūromis kaip vaistinio preparato „ellaOne“ farmakologinio budrumo 
dalis.  

Asmenims, kuriems skirtas registro klausimynas, t.y. sveikatos priežiūros specialistams ir 
moterims, kurios nėštumo metu vartojo vaistinį preparatą „ellaOne“, dalyvauti registre 
neprivaloma.  

Minėtiems asmenims dėl nesutikimo dalyvauti registre ar pateikti atsakymus nekils jokių 
pasekmių. 

Atsižvelgiant į registro svarbą ir tai, kad duomenys į jį patenka užpildžius anketą, pagal 
visuomenės sveikatos priežiūros ir farmakologinį budrumą, kiekviena pareiškėja, norinti 
prisidėti prie registro (toliau – pareiškėja ar pareiškėjos), naudodamasi svetaine įsipareigoja 
sąžiningai pateikti teisingą, tikslią ir neklaidinančią informaciją. 

Svetainė jokiu būdu nepakeičia gydytojo konsultacijos, joje nenustatoma diagnozė ir 
nerekomenduojamos jokios gydymo priemonės. Jei pareiškėja yra pacientė, ji dėl savo 
sveikatos būklės privalo kreiptis į kompetentingus sveikatos priežiūros specialistus. 

„HRA Pharma“ gali paprašyti pareiškėjų, jei jos yra pacientės, pateikti papildomos informacijos, 
gerbiant jų asmens duomenų anonimiškumą, bet tik tuo atveju, jei to reikia. Jei pareiškėja yra 
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pacientė, ji sutinka gauti papildomų klausimų, kuriuos gali atsiųsti „HRA Pharma“ 
farmakologinio budrumo departamentas. 

Atsakyti į šiuos klausimus nėra privaloma ir dėl neatsakymo į juos pareiškėja nepatirs jokių 
pasekmių. 

 

3 straipsnis. Svetainės nuosavybės teisės 

Svetainės ir visų atkurtų ar svetainėje naudojamų elementų apsaugą reglamentuoja taikytini 
intelektinės nuosavybės teisės aktai. 

Svetainė ir jos elementai yra absoliuti „HRA Pharma“ ir jos partnerių nuosavybė. Be išankstinio 
rašytinio „HRA Pharma“ sutikimo, griežtai draudžiama šiuos elementus ar jų dalį, įskaitant 
kompiuterių taikomąsias programas, bet kokia forma kopijuoti, pristatinėti, naudoti ar pritaikyti. 
Tai, kad „HRA Pharma“ nepradeda teisminio proceso sužinojusi apie tokį neleistiną jos 
nuosavybės naudojimą, nereiškia, kad ji tokį elgesį toleruoja ir atsisako pateikti kaltinimus. 

Pagal šias naudojimosi sąlygas bet koks intelektinės nuosavybės naudojimas, kuriam nebuvo 
gautas aiškus „HRA Pharma“ ir (arba) „InAdvans“ sutikimas, pagal Intelektinės nuosavybės 
kodekso nuostatas laikomas neteisėtu. 

 

4 straipsnis. Svetainės valdymas 

Norėdama užtikrinti tinkamą svetainės valdymą, „HRA Pharma“ gali bet kuriuo metu: 

- laikinai sustabdyti, nutraukti ar apriboti prieigą prie visos svetainės ar jos dalies ir 
suteikti neribotą ar dalinę prieigą tik tam tikrai interneto naudotojų kategorijai; 

- ištrinti bet kokią informaciją, kuri galėtų trikdyti normalų svetainės darbą arba 
prieštarautų nacionaliniams ar tarptautiniams įstatymams; 

- laikinai nutraukti prieigą prie svetainės, kad galėtų įdiegti atnaujinimus. 

 

5 straipsnis. Atsakomybė 

„HRA Pharma“ negali būti laikoma atsakinga už nepavykusias, dėl gedimų nutrūkusias, 
apsunkintas ar nutrauktas operacijas, dėl kurių negalite prisijungti prie svetainės ar vienos iš 
jos funkcijų. 

Už techninę įrangą, kurią naudojate prisijungti prie svetainės, atsakote jūs. Privalote imtis visų 
reikiamų veiksmų, kad apsaugotumėte savo techninę įrangą ir savo pačių duomenis, ypač nuo 
virusų atakų internete.  

„HRA Pharma“ negali būti laikoma atsakinga, jei jums būtų iškelta byla dėl: 

- naudojimosi svetaine arba bet kokiomis internetu prieinamomis paslaugomis; 
- jūsų nesugebėjimo laikytis šių naudojimosi sąlygų. 

„HRA Pharma“ nėra atsakinga už jokią dėl jūsų prisijungimo prie svetainės ar naudojimosi ja 
jums, trečiosioms šalims ir (arba) jūsų įrangai sukeltą žalą, todėl jūs atsisakote bet kokių 
pretenzijų „HRA Pharma“. 

Jei „HRA Pharma“ bus įtraukta į taikų susitarimą ar teisminį procesą dėl jūsų naudojimosi 
svetaine, „HRA Pharma“ gali pareikalauti jūsų padengti visas dėl šių procesų patirtas išlaidas. 

 

6 straipsnis. Hipertekstinės nuorodos 

Svetainės naudotojui griežtai draudžiama kurti dalies ar visos svetainės hipertekstines 
nuorodas, išskyrus tuos atvejus, kai tam iš anksto gaunamas rašytinis „HRA Pharma“ 
sutikimas, pateikus prašymą el. paštu pharmacovigilance@hra-pharma.com. 

 

7 straipsnis. Slapukai ir asmens duomenų apsauga 
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Registre dalyvaujančių pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenų apsauga 
įtraukta į teisinę informaciją, pateiktą svetainėje esančioje asmens duomenų apsaugos 
politikoje, parengtoje pagal 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679.  

 

8 straipsnis. Galiojantys įstatymai 

Šias naudojimosi svetaine sąlygas nustato Prancūzijos įstatymai ir joms taikoma Nantero 
teismo jurisdikcija, priklausomai nuo konkrečios jurisdikcijos priskyrimo pagal tam tikro 
įstatymo ar reglamento tekstą. 

 

9 straipsnis. Kontaktiniai duomenys 

Jei turite kokių nors klausimų apie svetainę ar registrą, susisiekite su „HRA Pharma“ šiuo el. 
pašto adresu: pharmacovigilance@hra-pharma.com arba į „HRA Pharma“, farmakologinio 
budrumo departamentą, įsikūrusį tuo pačiu adresu kaip ir pagrindinė būstinė, nurodyta šiose 
naudojimosi sąlygose. 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. vasario 8 d. 
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