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1. Informace o Galenoderm
Galenoderm patří mezi rychle se rozvíjející firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti Sales a
Marketing podpory prodeje farmaceutických produktů, Regulatory Affairs, Pharmacovigilance a Quality
Assurance.
Našimi zkušenostmi a kvalitou služeb přispíváme k budování důvěry mezi pacientem a lékařem na trzích
ve Slovenské republice a České republice. Podporujeme vzdělávání, výzkum a rozvoj předních lídrů v
oblasti medicíny, které spojuje důraz na kvalitu poskytovaných služeb ve vztahu ke všem zainteresovaným
skupinám. V tom je náš hlavní přínos k lépe fungujícímu zdravotnictví pro naše lidi, klienty a širší
komunitu.
Označení Galenoderm se vztahuje ke společnosti Galenoderm s.r.o. se sídlem v Bratislavě, která je řídící
společností. Společnost Galenoderm je nezávislým právním subjektem.
Slovenská republika a Česká republika (SR a ČR)
Galenoderm s.r.o. je společnost s ručením omezeným podle slovenského právního řádu. Galenoderm
s.r.o. vykonává obchodní a jinou činnost za účelem dosahování zisku. V uvedeném smyslu se účastní
klientských zakázek. Galenoderm s.r.o. zastupuje partnerské společnosti na trzích ve Slovenské republice
a České republice.
2. Webová lokalita galenoderm.com
Webová lokalita galenoderm.com (tato „Webová lokalita“) má celosvětový obsah, související s
mezinárodní působností Galenoderm v oblasti poskytování služeb v oblasti Regulatory Affairs,
Pharmacovigilance a Quality Assurance a lokální obsah, který souvisí se zastupováním partnerských
společností na trzích ve Slovenské republice a České republice.
Vlastníkem a provozovatelem obsahu Webové lokality je Galenoderm s.r.o. založená podle slovenského
práva.
3. Vyloučení nároků
Používáním této Webové lokality vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami a zavazujete se je
dodržovat. Cílem informací uvedených na této Webové lokalitě je poskytnout uživatelům obecné
informace o tématech, které by je mohly zajímat. Navzdory maximálnímu úsilí o poskytnutí aktuálních a
správných informací se na Webové lokalitě mohou vyskytnout i chyby. Kromě toho může obsahovat
reference na určité právní předpisy a regulace, které jsou předmětem změny a měly by být interpretovány
pouze s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.
GALENODERM NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEÚPLNÉ INFORMACE,
KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ OBSAHU TÉTO WEBOVÉ LOKALITY.
Kompletní obsah této Webové lokality a všechny služby poskytované prostřednictvím ní jsou poskytovány
ve stavu, v jakém se nacházejí, bez jakékoliv záruky úplnosti, správnosti nebo časově neomezené
platnosti a bez prohlášení, záruk nebo jiných výslovných nebo odvozených smluvních závazků.
Galenoderm neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že tato Webová lokalita, různé služby, které jejím

prostřednictvím poskytuje, ostatní informace, software nebo jiný materiál stažený z této Webové lokality,
jsou správné, aktuální, poskytované nepřetržitě, úplné, bez chyb a že neobsahují žádné viry ani jiné
škodlivé komponenty.
GALENODERM V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ
PŘEDPISY, VYLUČUJE JAKÉKOLI NÁROKY VŠECH OSOB V SOUVISLOSTI S OBSAHEM TÉTO
WEBOVÉ LOKALITY A SE VŠEMI SLUŽBAMI, KTERÉ PROSTŘEDNICTVÍM NÍ POSKYTUJE, BEZ
OHLEDU NA TO, ZDA BY TAKOVÉ NÁROKY VZNIKLY Z OBČANSKOPRÁVNÍCH, SMLUVNÍCH A
ZÁRUČNÍCH VZTAHŮ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEDBALOSTI NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH
VZTAHŮ, A AŤ BY V SOUVISLOSTI S NÍ DOŠLO K PŘÍMÝM NEBO NEPŘÍMÝM ŠKODÁM, A TO I V
PŘÍPADĚ, ŽE BY BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, VĚDĚLA NEBO
MĚLA VĚDĚT O TÉTO MOŽNOSTI.
Informace uvedené na této Webové lokalitě nepředstavují market access, farmaceutické ani jiné odborné
poradenství nebo služby. Před uskutečněním rozhodnutí v souvislosti se specifickou market access,
farmaceutickou nebo jinou problematikou se poraďte se zástupcem Galenoderm nebo s jiným odborným
poradcem, který zná vaši konkrétní situaci. Veškeré důvěrné informace zasílejte společnosti Galenoderm
až po potvrzení poskytnutí požadovaných služeb.
Podmínky používání RSS zdrojů, podcastů a zasílání aktuálních informací na e-mail
RSS zdroj (feed), podcast a zasílání aktuálních informací na e-mail jsou bezplatné služby, které nabízí
Galenoderm fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu, ne na podnikatelské účely. Galenoderm RSS
feed je nástroj, jehož prostřednictvím Galenoderm nabízí titulky článků, popisy a linky ve formátu XML pro
jednotlivce, kteří využívají čtečky RSS nebo agregátory. Podcast je audio program, který mohou odebírat
jednotlivci. Galenoderm zpřístupňuje podcasty jednotlivcům pro jejich osobní potřebu. Agregátory RSS,
podcastů a zasílání aktualizací na e-mail mohou začlenit Galenoderm RSS zdroje do svých adresářů u
osob používajících agregátor. Jiné použití, než je uvedeno, je zakázáno, včetně kopírování, reprodukce,
dalšího zveřejňování, předávání, zveřejňování v aplikacích, přenosu nebo distribuce zdroje nebo podcastu
jakýmkoliv způsobem.
Galenoderm si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit zveřejňování zdrojů, podcastů a zasílání aktualizací na email. Vlastníkem celého obsahu, všech obrázků a log, které se objevují ve zdroji Galenoderm RSS,
podcastech a aktuálních informacích zasílaných na e-mail, je společnost Galenoderm s.r.o., která si
vyhrazuje veškerá práva.
Linky
Galenoderm výslovně zakazuje následující weblinkové činnosti, které mohou představovat porušení práv
k ochranné známce a autorských práv: linky na libovolné stránky naší Webové lokality, kromě domovské
stránky umístěné na webu www.galenoderm.com, pokud není výslovně dohodnuto jinak, linky, které
zahrnují neoprávněné použití našeho loga, a používání rámců nebo meta značek.
Galenoderm nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, správnost nebo bezpečnost jakýchkoliv webových
stránek, které jsou prolinkované (pomocí hyperlinku nebo jiným způsobem) na tuto Webovou lokalitu.
Určité odkazy umístěné na této Webové lokalitě vedou na servery, které spravují fyzické osoby nebo
organizace, které jsou mimo kontrolu Galenoderm. Galenoderm neposkytuje žádná prohlášení ani záruky
v souvislosti se správností nebo s jinou stránkou informací umístěných na takových serverech. Link na
webovou stránku třetí strany by neměl být interpretován jako doporučení nebo vyjádření podpory této třetí
straně nebo jejím produktům a službám.

Upozornění na autorská práva
Pokud není uvedeno jinak, veškerý materiál umístěný na Webové lokalitě je chráněn autorským právem
Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. Materiál umístěný na těchto webových stránkách nebo jeho
libovolnou část, včetně textu, grafiky a html kódu, lze reprodukovat nebo libovolnou formou poskytovat
pouze s písemným souhlasem Galenoderm s.r.o. „Galenoderm“ a stylizované logo Galenoderm jsou
registrované nebo přihlášené k registraci jako ochranné známky v americkém úřadu průmyslového
vlastnictví US Patent and Trademark Office a v jiných úřadech průmyslového vlastnictví na celém světě.

