
 

 

Pēdējo reizi pārskatīts 15.09.2021.  
 
Šī tīmekļa vietne vai tās daļas var saturēt informāciju par produktiem, kuru mērķauditorija var būt veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji (“Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji”), un tā var saturēt informāciju 
par produktu vai informāciju, kas nav pieejama vai derīga citiem mūsu tīmekļa vietņu lietotājiem jūsu valstī. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir jāatbilst piekļuves prasībām, lai varētu piekļūt šai informācijai, ciktāl šai tīmekļa 
vietnei ir daļēji vai pilnībā ierobežota piekļuve.  
 
 

Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmju attiecinājumu 
 
©2020 Viatris Inc. Visas tiesības aizsargātas. 
 
VIATRIS un Viatris logotips ir Viatris uzņēmuma Mylan Inc. preču zīmes.   
 

Piekrišana noteikumiem; saistošais līgums 
 
Lūdzu, rūpīgi pārskatiet tālāk minētos lietošanas noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz ikvienu, kurš 
apmeklē šo Viatris tīmekļa vietni.  Lai izmantotu šo tīmekļa vietni, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam un 
tiesībspējīgam, kā arī ar pilnām tiesībām un pilnvarām, lai piekristu šiem noteikumiem.   Piekļūstot šai tīmekļa 
vietnei un to lietojot, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un izpratis šos noteikumus un nosacījumus un visus jūsu 
vietnes apmeklējuma laikā spēkā esošos grozījumus, kuru ievērošana ir šīs tīmekļa vietnes izmantošanas 
priekšnoteikums, ja vien tie nav nelikumīgi vai nederīgi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ciktāl 
piekļuve šai tīmekļa vietnei ir ierobežota un šai tīmekļa vietnei var piekļūt tikai Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēji, jums ir jāievēro piekļuves prasības, kas ir norādītas šādām ierobežotām tīmekļa vietnes daļām, lai 
piekļūtu šai tīmekļa vietnei vai tās daļām. It īpaši jums, iespējams, būs jāapstiprina jūsu kā Veselības aprūpes 
sniedzēja statuss. Viatris var jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, nosacījumus un jebkādas saistītās politikas, 
atjauninot šos juridiskos paziņojumus, un mēs iesakām jums pārskatīt noteikumus un nosacījumus, jo visas 
šādas izmaiņas jums būs saistošas.  Šajos noteikumos ir norādīts pēdējās pārskatīšanas datums, un, kur tas ir 
būtiski, izmaiņas stājas spēkā jūsu agrākajā tīmekļa vietņu izmantošanas laikā ar faktisku paziņojumu par 
izmaiņām vai trīsdesmit dienas pēc publicēšanas.  Neierobežojot iepriekš minēto domstarpību, kas radušās 
saskaņā ar šiem noteikumiem, vispārīgumu, tās tiks atrisinātas atbilstoši šo noteikumu versijai, kas ir spēkā 
domstarpību rašanās brīdī.   
 
Paziņojums par autortiesībām/preču zīmēm 
 
Preču zīmes, pakalpojumu zīmes un citi produktu nosaukumi šajā vai jebkurā citā Viatris tīmekļa vietnē ir 
Viatris un citu uzņēmumu reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes, vai arī tās var aizsargāt citi intelektuālā 
īpašuma likumi. Nekas no tīmekļa vietnē ietvertā nav jāinterpretē kā tāds, kas piešķir jebkādu licenci vai 
tiesības uz šādu preču zīmju vai produktu nosaukumu izmantošanu bez Viatris vai tādas citas puses rakstiskas 
atļaujas, kurai var piederēt šāda(-as) preču zīme(-es) vai produkta nosaukums(-i). Šīs vai jebkuras Viatris 
tīmekļa vietnes saturs (tostarp bez ierobežojumiem to kārtība un izkārtojums, nosaukumi un logotipi, kā arī 
tajā izmantotais teksts, attēli un mākslas darbi, un jebkuras Viatris lietotnes) ir Viatris (vai satura sākotnējā 
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veidotāja) īpašums, uz kuru attiecas autortiesības un kas ir aizsargāts saskaņā ar piemērojamiem autortiesību, 
preču zīmju un citiem intelektuālā īpašuma likumiem. Ievērojot šos noteikumus un nosacījumus, Viatris jums 
atļauj piekļūt Viatris tīmekļa vietnēm un ar autortiesībām aizsargātajam saturam un izmantot to tikai savām 
vajadzībām pēc Viatris ieskatiem. Jebkura cita izmantošana ir nepārprotami aizliegta. Šī licence var tikt atsaukt 
jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un ar iemeslu vai bez tā. Jebkura preču zīmju vai cita Viatris tīmekļa 
vietņu satura neatļauta izmantošana var pārkāpt civiltiesību un/vai krimināltiesību likumus. Jebkurā šāda 
satura kopijā jums ir jāsaglabā visas autortiesības, preču zīmes, pakalpojumu zīmes un citi īpašumtiesību 
paziņojumi, kas ir ietverti ar autortiesībām aizsargātajā saturā.   
 
Lai izvairītos no šaubām, citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Viatris, piemēram, patenti, 
dizainparaugi vai zinātība, paliek neietekmētas. 
 
Viatris patur tiesības jebkurā brīdī modificēt vai pārtraukt tīmekļa vietnes darbību (tostarp ierobežojot vai 
pārtraucot noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas) uz laiku vai pastāvīgi, jūs nebrīdinot, un neuzņemas nekādu 
atbildību ne par kādām tīmekļa vietnes vai tās satura izmaiņām vai jebkādu jūsu piekļuves tīmekļa vietnei vai 
tās izmantošanas apturēšanu vai pārtraukšanu.  Ja jūs pārkāpjat kādu no šo noteikumiem, jūsu atļauja piekļūt 
tīmekļa vietnei tiks automātiski pārtraukta. Turklāt Viatris var tikai pēc saviem ieskatiem apturēt vai pārtraukt 
jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla, ar brīdinājumu vai bez tā. Pēc 
izbeigšanas jūsu tiesības uz šo tiks izbeigtas, un jums ir nekavējoties jāpārtrauc jebkāda tīmekļa vietnes 
izmantošana. Šie noteikumu nosacījumi, kas pēc savas būtības ir paredzēti kā paliekoši, saglabājas arī pēc 
izbeigšanas. 
 
Produkta informācija 
 
Informāciju par produktiem šajā tīmekļa vietnē nodrošina uzņēmums Viatris, un tā ir paredzēta tīmekļa vietnes 
lietotāju vispārējai informācijai, kā arī reklāmas nolūkos, ciktāl šī vietne ir paredzēta tikai Veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju lietošanai.  
 
Ja esat patērētājs un – ciktāl jums ir atļauta piekļuve tīmekļa vietnes saturam, – lūdzu, ņemiet vērā turpmāko: 
Daudzi uzskaitītie farmaceitiskie un medicīnas ierīču produkti ir pieejami tikai pēc ārsta vai kvalificēta 
medicīnas speciālista norādījuma, un ne visi šādi produkti var būt pieejami visās valstīs. Produkta informācija 
nav paredzēta, lai sniegtu pilnīgu medicīnisku informāciju. JA JUMS IR KĀDA MEDICĪNISKA PROBLĒMA, 
NEKAVĒJOTIES APMEKLĒJIET SAVU ĀRSTU VAI VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU. MĒS 
NEPIEDĀVĀJAM PERSONALIZĒTU MEDICĪNISKU DIAGNOZI VAI SPECIFISKUS ĀRSTĒŠANAS IETEIKUMUS 
PACIENTAM. Jums vienmēr vajadzētu iegūt pilnu medicīnisku informāciju par savām recepšu zālēm vai 
medicīniskajām ierīcēm (iekļaujot to lietderīgo medicīnisko pielietojumu un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi), 
pārrunājot jebkuru zāļu vai medicīnisko ierīču atbilstīgo lietošanu tieši ar ārstu, kurš tās ir izrakstījis, vai, ja tas 
ir piemēroti, ar citu medicīnas konsultantu. Medicīnas speciālisti var iegūt pilnu medicīnisku informāciju no 
produkta informācijas ieliktņa. Informācija par šiem produktiem var atšķirties dažādās valstīs. Pacientiem, 
ārstiem un citiem medicīnas speciālistiem ir jānoskaidro savas valsts attiecīgā informācija no vietējiem 
medicīnas resursiem un regulatīvajām iestādēm. Turklāt pašreizējie noteikumi daudzās valstīs ierobežo (vai 
dažos gadījumos pat aizliedz) Viatris spēju sniegt informāciju un/vai tieši atbildēt uz pacientu jautājumiem par 
tā recepšu zālēm. Tomēr Viatris atbildēs uz jūsu kvalificētā veselības aprūpes speciālista jautājumiem un sniegs 
viņam informāciju saskaņā ar vietējiem noteikumiem.  
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Ja esat veselības aprūpes speciālists, lūdzu, ņemiet vērā: Tiek regulāri pārbaudīts, vai šajā tīmekļa vietnē 
sniegtā informācija ir precīza un atbilst informācijai, kas ir sniegta kompetento iestāžu tobrīd aktuālajā zāļu 
aprakstā (“Zāļu apraksts”). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tikai zāļu apraksts sniedz pilnu informāciju, un tādēļ, 
ja rodas jautājumi, kā arī, pirms sākt ārstēšanu ar produktu, lūdzu, rūpīgi apsveriet Zāļu aprakstā sniegto 
informāciju. Šī tīmekļa vietne un tajā sniegtā informācija nav paredzēta, lai aizstātu zāļu apraksta pārskatīšanu. 
Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka produktu marķējums dažādās jurisdikcijās var atšķirties, un tādēļ jūsu 
jurisdikcijā produktu marķējums var atšķirties no šajā vietnē redzamā marķējuma. 
 
Bez padomiem 
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Viatris nav ārstniecības persona vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs un nekas 
no Viatris tīmekļa vietņu satura nav un nav uztverams kā medicīnisks, juridisks, ieguldījumu, finansiāls vai cits 
padoms. Tīmekļa vietnē materiāli bez ierobežojumiem tiek sniegti tikai informatīvos un (ciktāl to atļauj 
piemērojamie tiesību akti) reklāmas nolūkos, un nekas no šo vietņu satura neveido nekādas ārsta-pacienta 
attiecības, kā arī ar tiem nevar aizstāt medicīniskās konsultācijas, medicīniskas vizītes vai veselības aprūpes 
sniedzēju konsultācijas vai ieteikumus. 
 
Nav spēkā, ja aizliegts 
 
Šīs tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts kā atbilstošs piemērojamiem tiesību aktiem un regulējumiem valstī, kas 
ir norādīta ar tīmekļa vietnes valsts kodu un atrašanās vietu. Šai tīmekļa vietnei var piekļūt arī lietotāji citās 
valstīs, kuru tiesību akti, normatīvās prasības un medicīniskā prakse var atšķirties no valsts, kurai šī tīmekļa 
vietne ir paredzēta. Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm, kuras ir izveidojušas dažādas Viatris 
operatīvās nodaļas un meitasuzņēmumi, no kuriem daži atrodas ārpus valsts, kurai šī tīmekļa vietne ir 
paredzēta, un uz kuriem šie noteikumi var attiekties, ja tiek ievietoti vietnē. Šajās vietnēs var būt informācija, 
kas ir piemērota tikai konkrētai izcelsmes valstij. Viatris patur tiesības ierobežot savu produktu vai 
pakalpojumu sniegšanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajā reģionā vai jurisdikcijā un/vai ierobežot mūsu 
nodrošinātos produktus vai pakalpojumus. Jebkurš šajā tīmekļa vietnē veiktais produkta vai pakalpojuma 
piedāvājums nav spēkā, ja tas ir aizliegts. 
 
Privātuma paziņojums  
 
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet Viatris Privātuma paziņojumu šeit, lai iegūtu informāciju par savas personas 
informācijas vākšanu, izmantošanu, glabāšanu, apstrādi un izpaušanu. Izmantojot tīmekļa vietni, jūs 
apliecināt, ka esat izlasījis Viatris Privātuma paziņojumu un saprotat tajā aprakstīto personas datu vākšanas, 
izmantošanas, glabāšanas, apstrādes un izpaušanas praksi.  
 
Saites 
 
Viatris tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas tiek nodrošinātas mūsu tīmekļa vietņu 
lietotāju ērtībai un kuras nekontrolē Viatris. Viatris nesniedz nekādas prasības vai garantiju un neuzņemas 
atbildību ne par kādu informāciju, kas ir atrodama saistītā tīmekļa vietnē, vai par jebkādiem darījumiem, kurus 

https://viatris-digitalassets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lv/Gen/Viatris_Privacy_Notice_EN_2020.pdf
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varat noslēgt, izmantojot saistīto tīmekļa vietni. Trešās puses saites iekļaušana nenozīmē Viatris 
apstiprinājumu vai ieteikumu. 
 
Bez pārstāvības vai garantijas 
 
VIATRIS NESNIEDZ UN AR ŠO NEPĀRPROTAMI ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM TIEŠIEM UN NETIEŠIEM 
APGALVOJUMIEM, NOSACĪJUMIEM VAI GARANTIJĀM (BEZ IEROBEŽOJUMIEM IEKĻAUJOT JEBKĀDUS NETIEŠUS 
NOSACĪJUMUS VAI GARANTIJAS PAR PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM 
MĒRĶIM VAI NEIEROBEŽOŠANU), KAS RODAS DARĪJUMU, IZMANTOŠANAS VAI TIRDZNIECĪBAS AR TO GAITĀ, 
SAISTĪBĀ AR TĪMEKĻA VIETNI VAI JEBKURU INFORMĀCIJU VAI MATERIĀLIEM, KAS IR SNIEGTI TĪMEKĻA VIETNĒ 
VAI SAISTĪBĀ AR TO, TOSTARP ŠĀDAS INFORMĀCIJAS VAI MATERIĀLU PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU, 
ATJAUNINĀJUMA STATUSU VAI ATJAUNINĀŠANAS BIEŽUMU. JŪS PIEKRĪTAT, KA VIATRIS TĪMEKĻA VIETNES UN 
VISS TO SATURS TIEK NODROŠINĀTS, “KĀDS TAS IR” UN “KĀDS IR PIEEJAMS”. VIATRIS NEUZŅEMAS NEKĀDAS 
SAISTĪBAS VAI ATBILDĪBU NE PAR KĀDĀM KĻŪDĀM VAI IZLAIDUMIEM TĀ TĪMEKĻA VIETŅU SATURĀ VAI TO 
IZMANTOŠANĀ. VIATRIS NENODROŠINA NEKĀDUS NOSACĪJUMUS VAI GARANTIJAS, KA: (I) VIATRIS TĪMEKĻA 
VIETNES ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM, (II) VIATRIS TĪMEKĻA VIETNES DARBOSIES BEZ PĀRTRAUKUMIEM, RAITI, 
DROŠI UN BEZ KĻŪDĀM, (III) REZULTĀTI, KO VAR IEGŪT NO VIATRIS TĪMEKĻA VIETŅU IZMANTOŠANAS, BŪS 
PRECĪZI UN UZTICAMI, (IV) VISU VIATRIS TĪMEKĻA VIETNĒS PIEEJAMO PREČU VAI PAKALPOJUMU KVALITĀTE 
ATBILDĪS JŪSU CERĪBĀM, (V) VISAS KĻŪDAS VIATRIS TĪMEKĻA VIETNĒS TIKS LABOTAS, (VI) TAS, KĀ JŪS 
IZMANTOSIET VIATRIS TĪMEKĻA VIETNES VAI JEBKURU NO VIATRIS TĪMEKĻA VIETNĒM IEGŪTU MATERIĀLU 
IZMANTOŠANA NEIZRAISĪS NEKĀDU KAITĒJUMU VAI BOJĀJUMU, TOSTARP JŪSU DATORSISTĒMAI VAI 
MOBILAJAI IERĪCEI, UN ŠĀDA MATERIĀLA IEGŪŠANA NEIZRAISĪS DATU ZUDUMU. 
 
ŠAJĀ SADAĻĀ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI, IZŅĒMUMI UN ATRUNAS TIEK PIEMĒROTI AR LIKUMU ATĻAUTĀ 
VISPILNĪGĀKAJĀ APJOMĀ. VIATRIS NEATSAKĀS NE NO VIENA NOSACĪJUMA, GARANTIJAS VAI CITĀM 
TIESĪBĀM, NO KURIEM SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM VIATRIS IR AIZLIEGTS ATTEIKTIES. 
 
Atbildības ierobežojums 
 
JŪS UZŅEMATIES VISUS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR VIATRIS TĪMEKĻA VIETŅU IZMANTOŠANU. NEKĀDĀ 
GADĪJUMĀ VIATRIS VAI KĀDS TĀ SAISTĪTAIS UZŅĒMUMS, VAI KĀDA NO TO AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM 
VAI DARBINIEKIEM NAV TIEŠI VAI NETIEŠI ATBILDĪGI NE PAR KĀDA VEIDA VAI RAKSTURA BOJĀJUMIEM, 
TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMIEM) TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM, SODA, ĪPAŠIEM, 
IZŅĒMUMA VAI JEBKĀDĀM PRETENZIJĀM VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ŠĪS VIETNES, JEBKURAS CITAS 
VIATRIS TĪMEKĻA VIETNES VAI JEBKURAS SAISTĪTĀS TĪMEKĻA VIETNES, KO SATUR JEBKURA NO ŠĀDĀM 
VIETNĒM, IZVEIDOŠANAS VAI IZMANTOŠANAS VAI ARĪ PAĻAUŠANĀS UZ TO VAI JEBKĀDU INFORMĀCIJU, 
KURAI PIEKĻŪST, IZMANTOJOT JEBKURU ŠĀDU VIETNI, VAI NO NESPĒJAS IZMANTOT JEBKURU ŠĀDU VIETNI. 
ŠIS IEROBEŽOJUMS IEKĻAUJ KAITĒJUMU JŪSU DATORTEHNIKAI VAI JEBKURUS VĪRUSUS, KAS VAR INFICĒT JŪSU 
DATORTEHNIKU VAI CITU ĪPAŠUMU, PEĻŅAS UN NEMATERIĀLO VĒRTĪBU ZAUDĒJUMUS VAI CITUS 
NEMATERIĀLUS ZUDUMUS (PAT JA VIATRIS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU), KO IR 
IZRAISĪJUSI: (I) VIATRIS TĪMEKĻA VIETŅU IZMANTOŠANA VAI NESPĒJA TĀS IZMANTOT; (II) AIZSTĀJĒJU PREČU 
UN PAKALPOJUMU IEGĀDE, KAS IZRIET NO JEBKĀDĀM IEGŪTAJĀM PRECĒM, DATIEM, INFORMĀCIJAS VAI 
PAKALPOJUMIEM VAI SAŅEMTAJIEM ZIŅOJUMIEM VAI DARĪJUMIEM, KAS IR VEIKTI CAUR VAI NO VIATRIS 
TĪMEKĻA VIETNĒM VAI TO REZULTĀTĀ; (III) NEATĻAUTA PIEKĻUVE JŪSU PĀRRAIDĒM VAI DATIEM VAI TO 
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PĀRVEIDOŠANA; (IV) JEBKURA LIETOTĀJA VAI TREŠĀS PERSONAS PAZIŅOJUMI VAI RĪCĪBA VIATRIS TĪMEKĻA 
VIETNĒS; V) JŪSU PAĻAUŠANĀS UZ SATURU, KO PADARĪJIS PIEEJAMU VIATRIS; (VI) JEBKURI CITI GADĪJUMI, 
KAS IR SAISTĪTI AR VIATRIS TĪMEKĻA VIETNĒM. 
 
ŠAJOS NOTEIKUMOS NORĀDĪTĀS ATRUNAS UN IEROBEŽOJUMI IR PIEMĒROJAMI NEATKARĪGI NO ŠEIT 
SNIEGTĀ IEROBEŽOTĀ AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA BŪTISKĀ MĒRĶA NESASNIEGŠANAS.  DAŽAS JURISDIKCIJAS 
NEPIEĻAUJ ATSEVIŠĶU GARANTIJU VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU IZSLĒGŠANU VAI IZŅĒMUMUS, KAS 
ATTIECAS UZ ATBILDĪBU PAR NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM. ATTIECĪGI DAŽI NO IEPRIEKŠ 
MINĒTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS. 
 
SASKAŅĀ AR LIKUMU MAKSIMĀLI IESPĒJAMĀ VIATRIS UN TĀ AMATPERSONU, DIREKTORU, DARBINIEKU VAI 
SAISTĪTO UZŅĒMUMU ATBILDĪBA, KAS IZRIET NO VIATRIS TĪMEKĻA VIETNĒM VAI SAISTĪBĀ AR TĀM, VAI ARĪ 
JŪSU VIATRIS SATURA IZMANTOŠANA NEATKARĪGI NO RĪCĪBAS IEMESLA (NEATKARĪGI NO TĀ, VAI IR LĪGUMS, 
CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMS, GARANTIJAS PĀRKĀPUMS VAI CITĀDI), KOPUMĀ NEPĀRSNIEGS 100 USD. 
 
Atlīdzība 
 
Ciktāl tas ir atļauts ar likumu, jūs esat atbildīgs par to, kā izmantojat Viatris tīmekļa vietnes, un piekrītat 
aizstāvēt, atlīdzināt un atbrīvot no atbildības Viatris un visas tā amatpersonas, direktorus, darbiniekus vai 
saistītos uzņēmumus pret jebkādām pretenzijām, darbībām, vai prasībām un jebkādu saistītu atbildību, 
kaitējumiem, zudumiem un izdevumiem, bez ierobežojumiem iekļaujot pamatotas juridiskās un 
grāmatvedības maksas, kas tiek apgalvotas vai izriet no, vai ir saistītas ar: (i) to, kā jūs izmantojat jebkuru trešās 
puses saturu vai paļaujaties uz to, (ii) to, kā jūs izmantojat jebkuru Viatris tīmekļa vietņu saturu vai paļaujaties 
uz to, (ii) to, ka jūs neatļauti vai ļaunprātīgi izmantojat Viatris tīmekļa vietnes, (iii) šo noteikumu un nosacījumu 
jebkuras daļas, jebkādas pārstāvības, garantijas vai piemērojamo tiesību aktu vai regulējumu pārkāpumu no 
jūsu puses. Viatris jums nekavējoties paziņos par jebkuru šādu prasību, prāvu vai tiesvedību. Viatris patur 
tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli jebkurā jautājumā, uz kuru citādi attiecas 
kompensācija no jūsu puses (neierobežojot jūsu kompensācijas saistības šajā jautājumā), un šādā gadījumā 
jūs piekrītat sadarboties ar Viatris, lai aizstāvētos pret šīm prasībām. 
 
Jūsu rīcība 
 
Jūs nedrīkstat mainīt vai mēģināt mainīt tīmekļa vietni vai jebkuru materiālu vai saturu, kas ir pieejams, 
izmantojot tīmekļa vietni, kā arī nedrīkstat izplatīt nevienu materiālu, kas ir pieejams, izmantojot tīmekļa vietni 
(atsevišķi vai apkopotā veidā). Jūs arī nedrīkstat iegult vai izvērst tīmekļa vietni vai kā citādi iekļaut tīmekļa 
vietni vai jebkuru tās saturu jebkurā citā vietnē vai pakalpojumā, iepriekš nesaņemot rakstisku atļauju no 
Viatris, turklāt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas attiecas uz godīgu izmantošanu un/vai likumīgu 
citēšanu. Turklāt jūs nedrīkstat izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus nekādā veidā, kas varētu atspējot, 
pārslogot vai pasliktināt darbību jebkuram no Viatris serveriem vai serveriem, kuriem Viatris ir piekļuve, vai, 
izmantojot uzlaušanu, paroļu iegūšanu vai jebkurus citus līdzekļus, traucēt tam, ka jebkura trešā puse izmanto 
un lieto tīmekļa vietnes pakalpojumus, citus kontus, datorsistēmas vai tīklus, kas ir savienoti ar jebkuru Viatris 
serveri vai tīmekļa vietni. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju ne ar 
kādiem līdzekļiem, kas nav apzināti darīti pieejami tīmekļa vietnē, tostarp izmantojot jebkuru automatizētu 
zirnekli, robotprogrammatūru, skrēperu vai citus tamlīdzīgus līdzekļus (izņemot saistībā ar labticīgu, vispārīgu 
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meklētājprogrammu indeksēšanu). Jūsu tiesības izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus var vēl vairāk 
ierobežot starptautiski likumi, federālie likumi vai jūsu valsts vai apgabala likumi un normatīvie akti. 
 
Jūs nedrīkstat izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus, lai: (i) publicētu lietotāju komentārus, kas satur 
surogātpastu vai kā citādi dublējošus vai nevēlamus ziņojumus, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus; (ii) 
augšupielādētu vai publicētu pārkāpjošu, piedauzīgu, draudošu, apmelojošu vai kā citādi nelikumīgu vai 
aizvainojošu, tostarp bērniem kaitīgu vai trešo personu privātuma tiesības pārkāpjošu materiālu; (iii) 
augšupielādētu vai publicētu materiālu, kas satur programmatūras vīrusus vai citus kaitīgus datoru kodus, 
failus, skriptus, aģentus vai programmas; (iv) komerciālos nolūkos aģitētu kādu tīmekļa vietnes pakalpojumu 
lietotāju attiecībā uz to saturu, izmantojot jebkuru personu identificējošu informāciju vai saziņas forumus 
tīmekļa vietnē; v) aizstātu zāļu aprakstā sniegtās informācijas pārskatīšanu. 
 
Jūs nedrīkstat apiet, atspējot vai citādi traucēt ar drošību saistītās tīmekļa vietnes funkcijas vai arī funkcijas, 
kas ierobežo tīmekļa vietnes pakalpojumu izmantošanu, vai citādi piekļūt vai mēģināt piekļūt jebkuriem 
apgabaliem, funkcijām vai saturam no Tīmekļa vietnes, kuram jums nav pienācīgu piekļuves akreditācijas datu.  
Jūs nedrīkstat dekompilēt vai mēģināt dekompilēt tīmekļa vietni vai saistībā ar to izmantotās tehnoloģijas vai 
sistēmas. 
 
Noteicošie tiesību akti un vieta 
 
Šos noteikumus un nosacījumus ir jāpārvalda un jāinterpretē saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir 
izveidota par šo tīmekļa vietni atbildīgā Viatris juridiskā persona (kā norādīts tīmekļa vietnes ziņojumā), 
neraugoties ne uz kādiem tiesību aktu konfliktu principiem. Jūs it īpaši piekrītat personas jurisdikcijai šajā valstī 
saistībā ar jebkurām domstarpībām starp jums un Viatris, kas izriet no šiem noteikumiem un nosacījumiem vai 
uz tiem attiecas. Katra šo noteikumu un nosacījumu puse piekrīt, ka jebkuru pušu savstarpējo domstarpību, 
kas izriet no šiem noteikumiem un nosacījumiem vai attiecas uz šo noteikumu un nosacījumu tēmu, ekskluzīvā 
lietas izskatīšanas vieta būs Delavēras štatā un federālajās tiesās ar nosacījumu, ka mēs katrs piekrītam 
izmantot procedūras uz neierašanās pamata saistībā ar jebkuras turpmāk minētās prasības ievērošanu, cik 
vien iespējams. Jūs un Viatris piekrītat, ka jebkura prasība, kas izriet no tīmekļa vietnes vai ir saistīta ar to, ir 
jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc prasības pamatojuma rašanās. Citos gadījumos šādas prasības iesniegšana 
ir neatgriezeniski aizliegta. 

Ja izmantojat šo tīmekļa vietni kā patērētājs, jūsu jurisdikcijā tiks piemēroti obligātie tiesību akti neatkarīgi no 
tā, vai pastāv pretrunas ar iepriekš izklāstītajiem normatīvajiem aktiem. 

Vispārīgie noteikumi 

Šie noteikumi un nosacījumi kopā ar jebkuriem citiem līgumiem, kas šajos noteikumos un nosacījumos ir 
skaidri iekļauti ar atsauci, ir pilnīga un ekskluzīva izpratne un vienošanās starp jums un Viatris par šīs tīmekļa 
vietnes izmantošanu. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nevarat ne pilnībā, ne daļēji piešķirt vai 
nodot šos noteikumus un nosacījumus vai savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Mēs 
varam piešķirt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai piekrišanas. Ja 
netiek prasīta jebkura nosacījuma izpilde, tas neietekmēs mūsu tiesības pieprasīt izpildi jebkurā citā laikā pēc 
tam, kā arī tas nenozīmē mūsu atteikšanos attiecībā uz jebkuru šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu vai 
neizpildi vai jebkuru nosacījumu no šiem noteikumiem un nosacījumiem neatkarīgi no tā, vai tā ir atruna par 
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jebkuru turpmāku pārkāpumu vai neizpildi vai arī paša nosacījuma atruna. Šajos noteikumos un nosacījumos 
sadaļu galvenes tiek izmantotas tikai ērtības labad un neietekmēs neviena nosacījuma interpretāciju. Šajos 
noteikumos un nosacījumos vārda “iekļaujot” lietošana nozīmē “iekļaujot, bet ne tikai”. Ja jebkura šo 
noteikumu un nosacījumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, neizpildāmā daļa tiks īstenota 
pēc iespējas lielākā mērā, bet pārējās daļas pilnībā paliks spēkā. 

 


