
ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

(УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА/ПРИНЦИПИ НА САЙТА) 

1. Доставчик на услуги, предоставяни по електронен път с помощта на уебсайта  

www.organoncare.pl (Уебсайт") е: 

QAH Sp. z o. o. Sp. k. със седалище ул. inż. Stefana Skrzywana 6, 93-588 Łódź, регистрирано 

в Тъговския регистър към Националния съдебен регистър, вписано от Районния съд за 

град Лодз-Център в Лодз, XX Стопанско отделение в Националния  съдебен регистър 

под номер pod 531931, Данъчен идентификационен номер NIP 7262655351, номер 

REGON 360155815, и-мейл: kontakt@qah.pl   

2. Достъпът до Уебсайта и ползването му се определя от посочените по-долу условия. 

Този уебсайт е изготвен като информационен сайт за получатели в Полша.  

3. Използването на Уебсайта не изисква спазването на специфични технически условия 

от компютъра или друго устройство за достъп - единствените необходими елементи са: 

• достъп до Интернет, 

• стандартна операционна система и уеб браузър. 

4. Предвид изискванията на закона от 6 юни 2001 г. Фармацевтично право, достъпът до 

съдържанието на Уебсайта, до материалите и информацията може да бъде ограничен 

изцяло/отчасти само до лица, които имат право да получават специализирана 

медицинска информация и да рекламират лекарствени продукти. Потребител, подаващ 

декларация за правата за ползване на Уебсайта, което представлява условие за 

получаване на достъп до материалите и информацията, които се съдържат в него, носи 

отговорност за истинността и пълнотата на посочените от него данни. 

5. Информираме, че авторските права върху материалите на Уебсайта принадлежат 

единствено на авторите. Всяко отпечатване, копиране и други видове използване могат 

да се извършват само и единствено с нетърговска цел и за лична употреба, и при условие 

че не нарушават действащото законодателство и особено Закона от 6 септември 2001 г., 

Фармацевтично право. 

6. Информираме, че всички търговски наименования, публикувани на този уебсайт, са 

регистрирани търговски марки и всяко тяхното използване може да се осъществи само с 

предварителното писмено съгласие на правоимащото лице.  

7. Информираме, че лекарствата и продуктите, посочени на Уебсайта, са разрешени за 

употреба в Полша съгласно съответните разпоредби и решения на административните 

органи. Документите и информацията за лекарствените продукти не ограничават и по 

никакъв начин не изключват независимостта на специалистите по здравни грижи по 
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отношение на предприеманите от тях решения. Документите и информацията за 

лекарствените продукти не могат да представляват алтернатива на консултация на 

пациента със специалист по здравни грижи или друг квалифициран специалист. За да 

получи съвет за конкретен проблем, пациентът трябва да се свърже със специалист по 

здравни грижи. Всяко приложение или употреба на препарати, лекарства и средства, 

изброени на този уебсайт, може да се осъществи само след предварителна консултация 

с лекар или запознаване с информацията, приложена към всяко продавано лекарство - 

ако се отпуска без рецепта. 

8. Информираме, че нито една информация, публикувана на Уебсайта не представлява 

оферта по смисъла на гражданския кодекс. Всякакви коментари, предложения или 

забележки, отнасящи се до информацията, публикувана на уебсайта, и предоставени от 

посетителя, няма да бъдат третирани от нас като поверителни.  Също така информираме, 

че с тяхното предоставяне ние безплатно придобиваме правото да ги размножаваме, 

изпозваме, употребяваме и разпространяваме без всякакви ограничения. Всички идеи, 

изобретения, планове и технологии, които се съдържат в такъв тип информация, могат 

да бъдат използвани от нас без ограничения по какъвто и да е начин и особено в 

производството, разпространението и маркетинга.  

9. Информираме, че уебсайтовете и интернет страниците, към които се намират връзки 

на този Уебсайта, доколкото не съдържат такава информация, подлежат на отделна 

защита и не са изготвени от нас. Този уебсайт е разработен въз основа на външни и 

вътрешни източници, съгласно нужното знание и надлежно старание. 

10. Потребителят се задължава да не се ангажира, нито да помага или насърчава други 

да се ангажират в предоставянето, изпращането и предаването по пощата или по и-мейл 

или по друг начин да споделят на Уебсайта информация, която е незаконна, вредна, 

съдържа заплахи, обиди, нападки и клевети, която е недопустима, вулгарна, нецензурна, 

порнографска, заплашваща неприкосновеността на личния живот на другите, 

подбуждаща към омраза, включително на расова или етническа основа, или по друг 

начин неприемлива и за която потребителят няма право да я предоставя, съгласно 

разпоредбите на закона или въз основа на договорни взаимоотношения, и за която 

потребителят знае, че е фалшива или подвеждаща. 

11. Ние се опитваме непрекъснато да разширяваме и актуализираме информацията, 

публикувана на уебсайта, но не сме в състояние да предоставим никаква гаранция за 

съдържанието на уебсайта и следователно не носим отговорност за последиците от 

използването му или за неговото съдържание.  



12. Всички рекламации, свързани с Уебсайта и с предоставяните чрез него услуги, могат 

да се заявяват на посочения по-горе и-мейл адрес или писмено на адреса на седалището 

на доставчика на услуги, посочен по-горе. Рекламацията трябва да съдържа най-малко 

собствено и фамилно име, и-мейл адрес или адрес за кореспонденция на лицето, 

подаващо рекламацията, посочване на причината за рекламация и съдържанието на 

искането. Рекламациите се разглеждат в 30-дневен срок от тяхното получаване. Лицето, 

подаващо рекламация, ще бъде уведомено за начина на уреждане на рекламацията 

писмено или по електронната поща, в зависимост от начина на подаване на рекламацията 

или препоръката на потребителя. 

 

 

 

 

 

 


