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TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO WEBSITE ‘ELLAONE PREGNANCY REGISTRY’ E INFORMAÇÕES DE 

CONTACTO 

 

Ao continuar a navegar no website http://www.hra-pregnancy-registry.com/ ou no website 
http://www.hra-pregnancy-registry.fr (ambos em diante denominados “o Website”) está a 
concordar incondicionalmente com os seguintes termos de utilização. A versão destes termos 
de utilização que está atualmente online será por si só vinculativa enquanto estiver a utilizar 
o Website, até ser substituída por uma nova versão. 

 

Artigo 1 - Informação legal sobre o Website 

A informação legal sobre o Website é a seguinte:   

- Autor: Laboratoire HRA Pharma (em diante ‘HRA Pharma’), uma sociedade por ações 
simplificada com um capital registado de 84.778.228,00 euros, com sede em 200, 
avenue de Paris, 92320 Châtillon, inscrita no registo comercial de Nanterre com o nº. 
420 792 582, representada pelo seu presidente, a empresa HERA, uma sociedade por 
ações simplificada, com sede em 200, avenue de Paris, 92320 Châtillon, inscrita no 
registo comercial de Nanterre com o nº. 814 697 892, tendo como representante legal 
Mr. David Wright  

Número de telefone: +33 (0)1 40 33 11 30 

E-mail: contact@hra-pharma.com 

- Diretor de Publicação: Mr. David Wright 
- Criação e design do Website: SAS InAdvans, 8 rue de l’arcade, 75008 Paris, 

https://www.inadvans.com, fornecedor da solução para a recolha segura de dados de 
saúde e responsável pelo design do Website 

- Empresa de alojamento: A.T.E., Parc des Moulins, 21, avenue de la Créativité, 59650 
Villeneuve d’Ascq, https://www.ate.info, empresa de alojamento de dados de saúde 
autorizada de acordo com o Código de Saúde Pública. 
 

Artigo 2 – Objetivo do Website e público-alvo 

A HRA Pharma é uma empresa farmacêutica (com autorização emitida pela Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (regulador francês de medicamentos e 
produtos de saúde), 143-147, Bd Anatole France 93285 Saint-Denis Cedex) e é detentora da 
autorização de introdução no mercado europeu para o medicamento ellaOne.  

O objetivo deste Website é criar um registo de dados médicos sobre gravidezes expostas ao 
ellaOne (em diante “o Registo”). O Registo é criado em conformidade com as agências de 
medicamentos nacionais e internacionais como parte da farmacovigilância para o 
medicamento ellaOne.  

A participação pelo público-alvo do questionário no Registo, tanto profissionais de saúde como 
qualquer mulher cuja gravidez tenha sido exposta ao medicamento ellaOne, é opcional.  

Se o público em questão não participar ou não responder a algo não sofrerá qualquer 
consequência. 

Dada a importância do Registo e das informações fornecidas para o mesmo através do 
questionário em termos de saúde pública e farmacovigilância, todos os declarantes que 
pretendam contribuir para o Registo (“Declarante” ou “Declarantes”) comprometem-se a, 
sempre que utilizarem o Website, fornecer informações verdadeiras, precisas, honestas e não 
enganadoras. 

O Website não é de forma alguma um substituto da consulta médica, do estabelecimento de 
um diagnóstico ou da implementação de ações terapêuticas de qualquer tipo. Se a Declarante 
for uma doente, deve falar com profissionais de saúde competentes sobre a sua saúde. 
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A HRA Pharma poderá precisar de pedir informações adicionais às Declarantes que sejam 
doentes, respeitando o anonimato dos seus dados pessoais, se e apenas se tal for necessário. 
Se a Declarante for uma doente, concorda em receber questões adicionais que poderão ser 
enviadas pelo departamento de Farmacovigilância da HRA Pharma. 

A Declarante em questão não tem qualquer obrigação em responder e, se não responder, não 
sofrerá qualquer consequência. 

 

Artigo 3 - Propriedade do Website 

O Website e todos os elementos reproduzidos ou utilizados no Website estão protegidos pela 
legislação aplicável sobre propriedade intelectual. 

Os mesmos são propriedade plena e total da HRA Pharma ou dos seus sócios. É estritamente 
proibida qualquer reprodução, representação, utilização ou adaptação, parcial ou total, destes 
elementos, sob qualquer forma, incluindo aplicações informáticas, sem o consentimento 
prévio por escrito da HRA Pharma. O facto de a HRA Pharma não dar início a processos após 
ter conhecimento destas utilizações não autorizadas não significa que aceite essas utilizações 
e as isente de processos. 

Qualquer utilização não expressamente autorizada pela HRA Pharma e/ou InAdvans sob 
estes termos de utilização é ilegal em conformidade com as disposições do Código de 
Propriedade Intelectual. 

 

Artigo 4 - Gestão do Website 

Com o objetivo de garantir a gestão correta do Website, a HRA Pharma poderá a qualquer 
momento: 

- suspender, interromper ou limitar o acesso total ou parcial ao Website e torná-lo 
totalmente ou parcialmente acessível apenas para uma categoria específica de 
utilizadores da internet; 

- apagar qualquer informação que possa perturbar o normal funcionamento do Website 
ou que infrinja a legislação nacional ou internacional; 

- suspender o acesso ao Website para realizar atualizações. 

 

Artigo 5 - Responsabilidade 

A HRA Pharma não pode ser responsabilizada se algum erro, avaria, dificuldade ou 
interrupção do funcionamento impedir o acesso ao Website ou a alguma das suas 
funcionalidades. 

O hardware que utilizar para se conectar ao Website é da sua inteira responsabilidade. Deve 
tomar todas as precauções necessárias para proteger o seu hardware e os seus dados, 
particularmente de ataques de vírus pela internet.  

A HRA Pharma não pode ser responsabilizada caso você seja alvo de processos legais: 

- como resultado da utilização do Website ou de qualquer serviço acessível através da 
internet; 

- como resultado do incumprimento destes termos de utilização. 

A HRA Pharma não se responsabiliza por qualquer dano que lhe seja causado a si, a terceiros 
e/ou ao seu equipamento como resultado da sua ligação ao ou utilização do Website e você 
não iniciará nenhum processo contra a HRA Pharma como resultado disso. 

Se a HRA Pharma for alvo de processos amigáveis ou legais como resultado da sua utilização 
do Website, a HRA Pharma poderá requerer-lhe que caucione os valores pelos quais possa 
ser responsável relativos a esses processos. 

 

Artigo 6 - Ligações de hipertexto 
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A criação, pelo utilizador do Website, de qualquer ligação de hipertexto para parte ou para 
todo o Website é estritamente proibida, exceto se com o prévio consentimento por escrito da 
HRA Pharma, requerido por e-mail através do seguinte endereço: pharmacovigilance@hra-
pharma.com 

 

Artigo 7 – Cookies e proteção dos dados pessoais 

A proteção dos dados pessoais das doentes e dos profissionais de saúde que preencham o 
Registo está coberta pelas informações legais contidas na Política de Proteção de Dados 
Pessoais disponível no Website em conformidade com o Regulamento (UE) nº. 2016/679 de 
27 de abril de 2016.  

 

Artigo 8 - Lei aplicável 

Estes termos de utilização para o Website são regidos pela lei francesa e estão sujeitos à 
jurisdição dos tribunais de Nanterre, sujeita a uma atribuição de jurisdição específica derivada 
de um texto de um regulamento ou lei específicos. 

 

Artigo 9 - Contacte-nos 

Se tiver alguma questão acerca deste Website ou do Registo, entre em contacto com a HRA 
Pharma através do seguinte endereço: pharmacovigilance@hra-pharma.com, ou com o 
Departamento de Farmacovigilância (Pharmacovigilance Department) da HRA Pharma, no 
endereço da sede indicado nestes termos de utilização. 

 

 

Última atualização 8 de fevereiro de 2019 
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