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1. Informácie o Galenoderm 
Galenoderm patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce firmy poskytujúce odborné poradenské služby v 
oblasti Sales a Marketing podpory predaja farmaceutických produktov,  Regulatory Affairs, 
Pharmacovigilance a Quality Assurance. 

Našimi skúsenosťami a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery medzi pacientom a lekárom 
na trhoch v Slovenskej Republike a Českej Republike. Podporujeme vzdelávanie, výskum a rozvoj 
popredných lídrov v oblasti medicíny, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo 
vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu 
zdravotníctvu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu. 

Označenie Galenoderm sa vzťahuje na spoločnosť Galenoderm s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá 
je riadiacou spoločnosťou. Spoločnosť Galenoderm je nezávislým právnym subjektom. 

Slovenská Republika a Česká Republika (SR a ČR) 
Galenoderm s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa slovenského právneho poriadku. 
Galenoderm s.r.o. vykonáva obchodnú a inú činnosť za účelom dosahovania zisku a jej. V zmysle 
uvedeného sa zúčastňuje na klientskych zákazkách.Galenoderm s.r.o. zastupuje partnerské 
spoločnosti na trhoch v Slovenskej Republike a Českej Republike. 

2. Webová lokalita galenoderm.com 
Webová lokalita galenoderm.com (táto „Webová lokalita“) má celosvetový obsah, súvisiaci s 
medzinárodnou pôsobnosťou Galenoderm v oblasti poskytovania služieb v oblasti Regulatory 
Affairs, Pharmacovigilance a Quality Assurance a lokálny obsah, ktorý súvisí so zastupovaním 
partnerských spoločností na trhoch v Slovenskej Republike a Českej Republike. 

Vlastníkom a prevádzkovateľom obsahu Webovej lokality je Galenoderm s.r.o. založená podľa 
slovenského práva. 

3. Vylúčenie nárokov 
Používaním tejto Webovej lokality vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami a zaväzujete sa 
ich dodržiavať. Cieľom informácií uvedených na tejto Webovej lokalite je poskytnúť používateľom 
všeobecné informácie o témach, ktoré by ich mohli zaujímať. Napriek maximálnemu úsiliu o 
poskytnutie aktuálnych a správnych informácií sa na Webovej lokalite môžu vyskytnúť aj chyby. 
Okrem toho môže obsahovať referencie na určité právne predpisy a regulácie, ktoré sú predmetom 
zmeny a mali by byť interpretované len s prihliadnutím na konkrétne okolnosti. 

GALENODERM NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY ALEBO NEÚPLNÉ 
INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU OBSAHU TEJTO WEBOVEJ LOKALITY. 

Kompletný obsah tejto Webovej lokality a všetky služby poskytované prostredníctvom nej sú 
poskytované v stave, v akom sa nachádzajú, bez akejkoľvek záruky úplnosti, správnosti alebo 
časovo neobmedzenej platnosti a bez vyhlásení, záruk alebo iných výslovných alebo odvodených 
zmluvných záväzkov. Galenoderm neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, že táto Webová 



lokalita; rôzne služby, ktoré prostredníctvom nej poskytuje; ostatné informácie, softvér alebo iný 
materiál stiahnutý z tejto Webovej lokality; sú správne, aktuálne, poskytované nepretržite, úplné, bez 
chýb, a že neobsahujú žiadne vírusy ani iné škodlivé komponenty. 

GALENODERM V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ PRIPÚŠŤAJÚ PRÍSLUŠNÉ 
PRÁVNE PREDPISY, VYLUČUJE AKÉKOĽVEK NÁROKY VŠETKÝCH OSÔB V SÚVISLOSTI S 
OBSAHOM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY A SO VŠETKÝMI SLUŽBAMI, KTORÉ 
PROSTREDNÍCTVOM NEJ POSKYTUJE, BEZ OHĽADU NA TO, ČI BY TAKÉTO NÁROKY 
VZNIKLI Z OBČIANSKOPRÁVNYCH, ZMLUVNÝCH A ZÁRUČNÝCH VZŤAHOV, OBJEKTÍVNEJ 
ZODPOVEDNOSTI, ZANEDBANIA ALEBO INÝCH PRÁVNYCH VZŤAHOV A ČI BY V SÚVISLOSTI 
S ŇOU DOŠLO K PRIAMYM ALEBO NEPRIAMYM ŠKODÁM,  A TO I V PRÍPADE, ŽE EY BOLA 
INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJ ŠKODY, VEDELA ALEBO MALA VEDIEŤ O 
TEJTO MOŽNOSTI. 

Informácie uvedené na tejto Webovej lokalite nepredstavujú market access, farmaceutické ani iné 
odborné poradenstvo alebo služby. Pred uskutočnením rozhodnutia v súvislosti so špecifickou 
market access, farmaceutickou alebo inou problematikou sa poraďte so zástupcom Galenoderm 
alebo s iným odborným poradcom, ktorý pozná vašu konkrétnu situáciu. Všetky dôverné informácie 
zasielajte spoločnosti Galenoderm až po potvrdení poskytnutia požadovaných služieb. 

Podmienky používania RSS zdrojov, podcastov a zasielania aktuálnych informácií na e-mail 
RSS zdroj (feed), podcast a zasielanie aktuálnych informácií na e-mail sú bezplatné služby, ktoré 
ponúka Galenoderm fyzickým osobám pre ich osobnú potrebu, nie na podnikateľské účely. 
Galendoerm RSS feed je nástroj, prostredníctvom ktorého Galenoderm ponúka titulky článkov, 
popisy a linky vo formáte XML pre jednotlivcov, ktorí využívajú čítačky RSS alebo agregátory. 
Podcast je audio program, ktorý môžu odoberať jednotlivci. Galenoderm sprístupňuje podcasty 
jednotlivcom pre ich osobnú potrebu. Agregátory RSS, podcastov a zasielania aktualizácií na e-mail 
môžu začleniť Galenoderm RSS zdroje do svojich adresárov u osôb používajúcich agregátor. Iné 
použitie, než je uvedené, je zakázané, vrátane kopírovania, reprodukcie, ďalšieho zverejňovania, 
odovzdávania, zverejňovania v aplikáciách, prenosu alebo distribúcie zdroja alebo podcastu 
akýmkoľvek spôsobom. 

Galenoderm si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť zverejňovanie zdrojov, podcastov a zasielanie 
aktualizácií na e-mail. Vlastníkom celého obsahu, všetkých obrázkov a log, ktoré sa objavujú v zdroji 
Galenoderm RSS, podcastoch a aktuálnych informáciách zasielaných na e-mail, je spoločnosť 
Galenoderm s.r.o., ktorá si vyhradzuje všetky práva.  

Linky 
Galenoderm výslovne zakazuje nasledujúce weblinkové činnosti, ktoré môžu predstavovať 
porušenie práv k ochrannej známke a autorských práv: linky na ľubovoľné stránky našej Webovej 
lokality, okrem domovskej stránky umiestnenej na lokalite www.galenoderm.com, pokiaľ nie je 
výslovne dohodnuté inak; linky, ktoré zahŕňajú neoprávnené použitie nášho loga; a používanie 
rámcov alebo meta značiek. 

Galenoderm nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, správnosť alebo bezpečnosť akýchkoľvek 
webových stránok, ktoré sú prelinkované (pomocou hyperlinku alebo iným spôsobom) na túto 
Webovú lokalitu. 

Určité odkazy umiestnené na tejto Webovej lokalite vedú na servery, ktoré spravujú fyzické osoby 
alebo organizácie, ktoré sú mimo kontroly Galenoderm. Galenoderm neposkytuje žiadne vyhlásenia 
ani záruky v súvislosti so správnosťou alebo s inou stránkou informácií umiestnených na takýchto 
serveroch. Link na webovú stránku tretej strany by nemal byť interpretovaný ako odporúčanie alebo 
vyjadrenie podpory takejto tretej strany alebo jej produktov a služieb. 



Upozornenie na autorské práva 
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetok materiál umiestnený v na Webovej lokality je chránený autorským 
právom Copyright © 2013. Všetky práva vyhradené. Materiál umiestnený na tejto Webovej lokalite 
alebo jeho ľubovoľnú časť, vrátane textu, grafiky a html kódu, možno reprodukovať alebo ľubovoľnou 
formou poskytovať len s písomným súhlasom Galenoderm s.r.o.. 

„Galenoderm“ a štylizované logo Galenoderm sú registrované alebo prihlásené na registráciu ako 
ochranné známky v americkom úrade priemyselného vlastníctva US Patent and Trademark Office a 
v iných úradoch priemyselného vlastníctva na celom svete. 


