
 

Termos de Utilização 

A Kedrion opera certos websites ("Website") para fins de informação pessoal e educação. Ao visitar o nosso 
Website, ou ao registar-se como utilizador dos serviços on-line que prestamos, o utilizador concorda com estes 
Termos de Utilização e com a nossa Política de Privacidade, uma vez que estes podem ser alterados de tempos 
a tempos. Se o utilizador não concordar com os Termos de Utilização, não aceda ao Website. A Kedrion ("nós", 

"nos", "nosso") significa toda a nossa empresa, incluindo empresas subsidiárias e relacionadas. 
 

Utilização do Website e da Propriedade Intelectual 
 

Todos os documentos, textos, gráficos, fotografias, características interativas, apresentações, materiais, ou 
outros materiais informativos em todas as formas neste Website ("Informações do Website ") são propriedade da 
Kedrion, salvo indicação em contrário. Poderá visualizar, imprimir ou descarregar uma cópia das Informações do 
Website (exceto para materiais de terceiros identificados como tal) exclusivamente para o seu uso pessoal, 
informativo e não comercial, desde que mantenha intactos todos os avisos de direitos de autor e outros avisos de 
propriedade. O utilizador não poderá, no todo ou em parte, copiar, reproduzir, modificar, republicar, carregar, 
postar, transmitir ou distribuir, sob qualquer forma, ou criar qualquer trabalho derivado com base em tais 
Informações do Website, sem a prévia autorização escrita da Kedrion. Nenhuma ligação ao nosso Website pode 
ser incluída num Website de terceiros sem a nossa autorização prévia por escrito. 

 
Todos os nomes de produtos, quer apareçam ou não com o símbolo de marca registada, são marcas registadas 
da Kedrion, salvo indicação em contrário. Exceto conforme aqui expressamente permitido, a utilização destas 
marcas comerciais ou de quaisquer Materiais do Website é expressamente proibida e pode estar em violação dos 
direitos de autor, marcas comerciais e outras leis semelhantes. Todo o conteúdo deste Website está sujeito a 
proteção dos direitos de autor. Nenhuma licença ou outro direito ao abrigo de qualquer patente ou marca 
comercial da Kedrion ou de terceiros ou a Informações do Website é concedida ao utilizador. 

 
Sujeito à nossa Política de Privacidade, o utilizador concorda que qualquer material ou informação que submeta 
através ou para o Website não será considerado confidencial ou proprietário e permitir-nos-á utilizar, divulgar, 
copiar, modificar, adaptar ou de outra forma exibir publicamente todo ou qualquer desses materiais para qualquer 
finalidade sem restrições. O utilizador representa e garante que não enviará qualquer material para o Website a 
menos que tenha o direito sem restrições de submeter ou autorizar a Kedrion a utilizar tal material, e deverá 
indemnizar a Kedrion e mantê-la isenta de responsabilidades contra qualquer reivindicação de infração resultante 
de tal material. Reservamo-nos o direito, a nosso critério, de remover ou eliminar qualquer material que o 

utilizador submeta através do Website ou para o Website sem aviso prévio. 
 

Websites de terceiros 
 

O nosso Website pode conter links para websites de terceiros que não sejam propriedade, afiliados ou operados 
pela Kedrion. Estas ligações são fornecidas apenas para sua informação. Não temos qualquer controlo sobre 
qualquer website de terceiros e não endossamos, patrocinamos ou recomendamos a sua utilização de tal 
website. Não somos responsáveis pelo conteúdo de websites de terceiros e não seremos responsáveis por 
quaisquer danos ou prejuízos resultantes da sua utilização de tais websites. Consequentemente, recomendamos 

que leia os termos aplicáveis de terceiros e as políticas de privacidade para obter mais informações. 
 
Exoneração e Limitação de Responsabilidade 

 
A INFORMAÇÃO DO WEBSITE É FORNECIDA "TAL QUAL". E SEM QUALQUER GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, 
TÍTULO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO INFRAÇÃO. 



 

A KEDRION NÃO FAZ QUAISQUER REPRESENTAÇÕES QUANTO À DISPONIBILIDADE, 
EXATIDÃO OU INTEGRIDADE DESTE WEBSITE OU QUE ESTE WEBSITE OU SERVIDOR ESTEJA 
LIVRE DE VÍRUS OU CÓDIGO MALICIOSO. EM NENHUM CASO A KEDRION E OS SEUS 
FUNCIONÁRIOS, DIRETORES, EMPREGADOS E AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE 
SI POR DANOS INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES RELACIONADOS 
COM ESTE WEBSITE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A PERDA DE RECEITAS OU LUCROS 
(QUER EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO), MESMO QUE SEJAM AVISADOS DA POSSIBILIDADE 
DE TAIS DANOS. 

 
Indemnização 

 

O utilizador concorda em defender, indemnizar e isentar de responsabilidade a Kedrion e os seus 
administradores, diretores, empregados e agentes de toda e qualquer responsabilidade e 
reivindicações por danos e custos ou prejuízos (incluindo honorários de advogados e peritos) 
causados por, ou resultantes da sua utilização e acesso ao Website, violação dos mesmos 
Termos de Utilização, quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros e/ou os seus atos 
negligentes, má conduta deliberada ou omissões. 

 

Informação médica 
 
Este Website pode conter informação médica. Tais informações são fornecidas apenas para fins 
informativos e não se destinam a substituir o aconselhamento médico informado prestado por um 
médico ou outro profissional de saúde qualificado. Deverá consultar um médico qualificado ou outro 
profissional de saúde para aconselhamento médico ou informação relacionada com qualquer 
informação neste Website antes de tomar qualquer ação. 

 

Privacidade 
 
Levamos muito a sério a proteção de informações pessoais que fornece nos nossos Websites e 
através de outros meios. Por favor, consulte a Política de Privacidade da Kedrion. 

 

Geral 
 
Este Website e o seu conteúdo destinam-se a cumprir as leis e regulamentos na Itália. Estes Termos de 
Utilização serão regidos, interpretados e aplicados de acordo com as leis italianas, sem respeito pelos 
seus princípios de conflito de leis. O local exclusivo para quaisquer disputas que surjam ao abrigo 
destes Termos de Utilização será em Lucca (Itália). A Kedrion reserva-se o direito de modificar ou 
apagar qualquer parte do Website em qualquer altura e sem aviso prévio. A Kedrion reserva-se o direito 
de terminar o seu acesso ao Website, a seu exclusivo critério, por qualquer violação dos Termos de 
Utilização e de remover ou retirar qualquer conteúdo colocado no Website em violação, ou suspeito de 
estar em violação, dos Termos de Utilização. 

 
Atualizações dos Termos de Utilização 

 
Reservamo-nos o direito de modificar os nossos Termos de Utilização em qualquer altura, pelo que 
agradecemos que reveja os Termos de Utilização cada vez que aceda ao Website. As alterações 
materiais serão indicadas nos Termos de Utilização revistas. Quaisquer alterações serão efetivas 
imediatamente a partir da data de revisão atualizada indicada abaixo. 

 
Contacte-nos 

 

Por favor, contacte-nos com quaisquer problemas, questões ou sugestões relativas aos nossos 
Termos de Utilização na Kedrion Biopharma GmbH (Bahnhofstraße 96, 82166 Gräfelfing, 
Deutschland). 


