SÄTTED JA TINGIMUSED
Siin lehel käsitletakse selle veebisaidi (edaspidi veebisait) kasutamist reguleerivaid sätteid ja
tingimusi. Lugege need sätted ja tingimused tähelepanelikult läbi, kui soovite veebisaiti
kasutada.
Neid sätteid ja tingimusi võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta, seepärast soovitame teil
need korrapäraselt üle vaadata.

I) Õiguslikud avaldused
Intellektuaalomand
Selle veebisaidi omanik ja käitaja on Sanofi-aventis Estonia OÜ (edaspidi Sanofi), mis
kuulub Sanofi kontsernile. Veebisaidi http://www.diabeet.ee/ paigutus ja kõik seal
kuvatavad komponendid, muu hulgas kaubamärgid, logod ja domeeninimed on kaitstud
intellektuaalomandi kohta kehtivate seadustega ning kuuluvad Sanofile või Prantsusmaa
emaettevõtjale Sanofi (RCS Paris B 395 030 84454, rue La Boétie, TSA 90050, 75802 Paris
Cedex 08, Prantsusmaa) või selle sidusettevõtjatele või neid kasutatakse kolmanda isiku loal.
Ühtegi veebisaidi komponenti ei tohi mingil viisil kopeerida, reprodutseerida, muuta,
redigeerida, alla laadida, denatureerida, edastada ega levitada ilma Sanofi eelneva kirjaliku
nõusolekuta, välja arvatud ainuüksi ajakirjanduse vajadusteks tingimusel, et on tagatud
vastavus intellektuaalomandi õiguste ja mis tahes muude nimetatud omandiõigustega.
Erakasutuseks kopeerimine on lubatud üksnes teie isiklikul, privaatsel ja mitteärilisel eesmärgil
teie isiklikku arvutisse.
Veebisaidi kogu sisu või selle osa igal lubatud koopial peab olema alltoodud avaldus:
„AUTORIÕIGUS 2018 –Sanofi-aventis Estonia OÜ – KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD“
Veebisaiti moodustavate või seal kuvatavate üksuste igasugust lubatud kasutust ei tohi mingil
viisil denatureerida, vahetada ega muuta.
Sanofi või selle sidusettevõtjad jätavad endale õiguse alustada kohtumenetlust nende
intellektuaalomandiõiguste igasuguse rikkumise korral.

Teabe iseloom
Veebisaidil avaldatud teave, eriti finantsteave, ei ole innustus investeerima. Seda ei tohi mingil
juhul tõlgendada võimalike klientide tuvastamise või avaliku pakkumusena, samuti pole tegu

pakkumusega tellida, osta või vahetada Sanofi ja/või tema sidusettevõtjate aktsiaid või muid
väärtpabereid. Sanofi juhib teie tähelepanu asjaolule, et veebisaidile postitatud teavet
uuendatakse korrapäraselt (kui võrgus pakutakse finantsteavet).
Veebisaidil võidakse esitada arvamusi ekspertidelt, kellega on konkreetses valdkonnas
konsulteeritud veebisaidi sisu suhtes, või katkendeid ajakirjanduses ilmunud artiklitest.
Igasugune selline teave väljendab üksnes konsulteerinud eksperdi või väljaande arvamust ega
ühti tingimata Sanofi ega Sanofi kontserni arvamusega. Need eksperdid ei ole Sanofi või tema
kontserni töötajad ega saa mingeid hüvitisi vastutasuks selle eest, et Sanofi kasutab nende
arvamust. Sanofi ei vastuta ühelgi juhul niisuguse teabe ja arvamuse täpsuse ega täielikkuse
eest.
Veebisait võib sisaldada ka teavet tervise, füüsilise seisundi, meditsiinivaldkonna ja ravi kohta.
Seda avaldatakse veebisaidil üksnes teavitamise eesmärgil ja see ei asenda teie arsti või
apteekri nõuandeid. Seda teavet ei tohi mingil juhul kasutada haiguse või füüsilise probleemi
korral meditsiinilise diagnoosi või ravi määramiseks ega veebisaidil tutvustatud ravimite
määramiseks või kasutamiseks. Teil on veebisaidi kaudu võimalik teatada tervisemuredest või
kõrvalnähtudest, esitada tootega seotud tehnilisi kaebusi või küsida Sanofi toodete kohta
tehnilisi või meditsiinilisi küsimusi. Kõikidel juhtudel peaksite aga pöörduma oma arsti või
apteekri poole.

Lingid muudele veebisaitidele
Kolmanda osapoole veebisait, millele on võimalik selle veebisaidi kaudu pääseda, ei sea
vastutust Sanofile ega Sanofi kontsernile. Sanofil pole mingit võimalust reguleerida nende
kolmanda osapoole veebisaitide sisu, mis jäävad täiesti Sanofist sõltumatuks. Veelgi enam,
lingi olemasolu Sanofi veebisaidi ja kolmanda osalise veebisaidi vahel ei tähenda mingil juhul,
et Sanofi kiidab mingil viisil heaks kolmanda osalise veebisaidi sisu, eriti selle võimaliku
kasutamise viisi.
Lisaks vastutate teie vajalike ettevaatusabinõude rakendamise eest, et hoida ära nakkuse
saamine veebisaidilt, eriti ühe või mitme arvutiviirusega nakatumine.
Välised veebisaidid võivad sisaldada linke sellele veebisaidile. Ühtegi niisugust linki ei tohi luua
ilma Sanofi sõnaselge eelneva nõusolekuta. Sanofi ei vastuta ühelgi juhul mingil viisil
niisuguste veebisaitide mittekättesaadavuse eest, samuti ei uuri, kontrolli ega kiida Sanofi neid
heaks ega vastuta nende sisu, reklaami, toodete ega muude komponentide eest, mis on
saadaval nendel veebisaitidel või nende kaudu.

Vastutuse piiramine
Sanofi püüab igati tagada, et veebisaidil avaldatud teave oleks täpne ja ajakohane. Ta jätab
endale õiguse sisu igal ajal ette teatamata parandada. Sanofi ei saa siiski garanteerida, et
veebisaidil esitatud teave on täpne, õige, ajakohane või täielik.
Sellest tulenevalt keeldub Sanofi igasugusest vastutusest allnimetatud asjaolude eest, välja
arvatud varalise kahju korral, mis on tekkinud Sanofi raske või tahtliku hooletuse tõttu:
 igasugune ebatäpsus, viga või väljajätmine veebisaidil esitatud teabes;
 igasugune kahju, mis on tingitud kolmanda isiku pettuslikust sissetungist, mille
tulemusel muudeti veebisaidil olevat teavet või üksusi;
 ja laiemalt igasugune mis tahes põhjuse, päritolu, iseloomu või tagajärgedega
varaline või kaudne kahju (isegi juhul, kui Sanofit oli niisuguse kahju või kao
võimalusest hoiatatud), mis oli tingitud (i) mis tahes juurdepääsust veebisaidile
või seetõttu, et veebisaidile polnud võimalik juurde pääseda, (ii) veebisaidi
kasutamisest, muu hulgas igasugusest kahjulikust nähtusest või viirusest, mis
võib nakatada teie arvuti või muu vara, ja/või (iii) otseselt või kaudselt
veebisaidilt pärineva teabe uskumisest.
Selle veebisaidi ja mis tahes muude veebisaitide komponendid on antud olemasoleval kujul
ilma igasuguse kaudse või selgesõnalise garantiita. Sanofi ei paku mitte mingit kaudset ega
sõnaselget piiranguta garantiid nende turuväärtuse või mingiks konkreetseks otstarbeks
sobivuse kohta.

Veebisaidi kättesaadavus
Te nõustute, et (i) on tehniliselt võimatu pakkuda veebisaiti vabana kõigist defektidest ja et
Sanofi ei saa võtta endale kohustust seda teha; (ii) defektid võivad põhjustada veebisaidi
ajutise kättesaamatuse ning et (iii) veebisaidi tööd võivad mõjutada sündmused ja/või
asjaolud, mis ei ole Sanofi kontrolli all, näiteks teie ja Sanofi ning Sanofi ja muude võrkude
vahelise edastuse ja side vahendid.
Sanofi ja/või selle tarnijad võivad igal ajal ajutiselt või püsivalt muuta kogu veebisaiti või osa
sellest või katkestada selle toimimise, et teha hooldustöid ja/või veebisaiti parandada ja/või
muuta. Sanofi ei vastuta veebisaidi mis tahes muutmise, peatamise või katkestuse eest.

Teave toodete kohta
Veebisaidil leiduv ja avaldatud teave võib hõlmata otseseid või kaudseid viiteid Sanofi
kontserni toodetele, kavadele ja teenustele, millest mõnes riigis või piirkonnas ei teatata või
mis pole seal saadaval või mida võidakse tarnida eri nime all ning mille kohta võivad kehtida

kasutuseeskirjad ja -tingimused, mis on riigiti erinevad. Niisugused viited ei tähenda, et Sanofi
või tema kontsern kavatseks müüa neid tooteid, kavu või teenuseid teie riigis. Kui soovite
teavet teile kättesaadavate toodete, kavade ja teenuste kohta, pöörduge Sanofi või tema
müügiesindaja poole.

Õigussätted
Veebisaiti ja selle sisu reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning kõik veebisaidi ja selle
sisuga seotud vaidlused kuuluvad Eesti Vabariigi kohtualluvusse.

II) Erisätted ja -tingimused
Veebisaidi väljaandja
SANOFI-AVENTIS ESTONIA OÜ (registrikood 11164450), registrijärgne asukoht
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn

Väljaande juhataja
Kai Hendrikson, tegevdirektor, tel +372 627 3488

Veebisaidi majutus
Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam)
Server in Europe

Tänusõnad
 Kaubamärgi registreerimine
Teatud kolmandate isikute kaubamärkide kasutamine veebisaidil ei tähenda, et nende
omanikud kiidaksid heaks veebisaidi sisu. Need kolmandad isikud jäävad Sanofist ja Sanofi
kontsernist täiesti sõltumatuks.

 Tunnustus videote/fotode eest
VARIANT 1: iStocki fotopank

Viimati uuendatud veebruaris 2018

