
 
 

1. Χρήση και περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου: 
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο προορίζονται 
για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και έχουν εγκριθεί 
από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Ορισμένα τμήματα αυτού του 
διαδικτυακού τόπου απευθύνονται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας, 
σας ζητούμε δε να απέχετε από την πρόσβαση σε αυτά τα τμήματα αν δεν 
είστε Επαγγελματίες Υγείας. Έχουν αναπτυχθεί ειδικά και κατάλληλα 
τμήματα τα οποία είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Η από μέρους σας 
πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο διαδικτυακό 
τόπο διέπεται από την παρούσα Συμφωνία Όρων Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε 
να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού 
τόπου, αποδέχεστε απεριόριστα και ανεπιφύλακτα την παρούσα Συμφωνία 
Όρων Χρήσης. Ούτε η Pfizer αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που 
συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του 
διαδικτυακού τόπου θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, 
παρεπόμενης ή κυρωτικού χαρακτήρα ζημίας που τυχόν θα προκύψει από 
οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού 
τόπου ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό του. Αυτός ο 
περιορισμός περιλαμβάνει την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή τυχόν 
μετάδοση ιού στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας. 
 
2. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων: Η Pfizer σέβεται τα 
προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Ανατρέξτε 
στη διεύθυνση https://privacycenter.pfizer.com/  που εξηγεί τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, σχετικά με τις 
πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτόν. 
 
3. Διαδικτυακοί τόποι και σύνδεσμοι τρίτων μερών: Αυτός ο 
διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε 
άλλους διαδικτυακούς τόπους που διατηρούνται από τρίτους, ο έλεγχος των 
οποίων δεν ανήκει στην Pfizer. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται 
αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση σε αυτόν το 
διαδικτυακό τόπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε 
διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της 
Pfizer. Η Pfizer δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την 
ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει 
για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή 
τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε 
διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στο διαδικτυακό 
τόπο της Pfizer, δεν σημαίνει ότι η Pfizer εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα το 
περιεχόμενο ή τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων. 
 
4. Ιατρικές πληροφορίες: Οι ασθενείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο ως μέσο 
διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε 
περίπτωση, οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν ιατρό ή άλλο 
επαγγελματία υγείας για ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με τη 
διάγνωση και τη θεραπεία. 
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5. Μη εμπιστευτικές πληροφορίες: Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε 
εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική 
Ιδιωτικότητας της Εταιρείας μας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που 
τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς έναν διαδικτυακό 
τόπο της Pfizer μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλο τρόπο, 
όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Pfizer θα τα εκλάβει 
και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα έχει ως 
προς τις πληροφορίες αυτές. Η Pfizer είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί 
οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού 
του είδους τις επικοινωνίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης προϊόντων. 
 
6. Σήματα: Όλες οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν 
εμφανίζονται με μεγάλα  γράμματα ή με το σύμβολο του σήματος, αποτελούν 
σήματα της Pfizer, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων με αυτήν 
επιχειρήσεων, των δικαιοπαρόχων της ή των εταίρων της σε κοινοπραξίες, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή παραποίηση των σημάτων αυτών 
ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών, πλην των περιπτώσεων που επιτρέπονται 
βάσει των παρόντων όρων χρήσης, απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να 
συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δημοσιότητας, να συνιστά 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς επίσης ενδέχεται να παραβιάζει κανόνες και 
κανονισμούς περί επικοινωνιών. Σας ενημερώνουμε ότι η Pfizer προστατεύει 
ενεργά και δυναμικά τα πνευματικά της δικαιώματα, στο μέγιστο βαθμό που 
της το επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. 
 
7. Πνευματικά δικαιώματα: Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του 
διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από τις περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
διατάξεις (Copyright © 2020 Pfizer Inc.). Τα περιεχόμενα των διαδικτυακών 
τόπων της Pfizer δεν μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνο για προσωπική, μη 
εμπορική χρήση, εφόσον διατηρείται το σύνολο των πνευματικών ή άλλων 
ιδιοκτησιακών αναγνωριστικών, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν 
περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή άλλως να επαναδιανεμηθούν. Με εξαίρεση 
των όσων ρητά ορίζονται στο διαδικτυακό τόπο ή ανωτέρω, δεν μπορείτε να 
αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, 
τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε με 
διαφορετικό τρόπο το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου 
ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο 
ή σε αντίτυπα, ή να δημιουργήσετε παράγωγο έργο που θα στηρίζεται σε 
φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού τόπου, δίχως την 
προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Pfizer. Τίποτα από όσα 
περιέχονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι 
παραχωρεί εμμέσως, βάσει της αρχής του estoppel ή με διαφορετικό τρόπο, 
οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, αναφορικά με οποιοδήποτε δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή σήμα της Pfizer ή τρίτου μέρους. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Άκυρο όπου απαγορεύεται: Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά 
του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Ε.Ε. 
Παρόλο που οι πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι προσβάσιμες σε 
χρήστες εκτός Ε.Ε., οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο 
προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ε.Ε. Άλλες χώρες 
μπορεί να έχουν νόμους, κανονιστικές απαιτήσεις και ιατρικές πρακτικές που 
διαφέρουν από τις ισχύουσες στην Ε.Ε. H Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει 
την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, 
γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε 
προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή 
υπηρεσίας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται 
ως μη γενόμενη. 
 
9. Εφαρμοστέο δίκαιο: Η εν λόγω Συμφωνία Όρων Χρήσης καθώς και η χρήση 
αυτού του διαδικτυακού τόπου θα διέπονται από τους νόμους της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκρούσεις των νόμων. 
Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια ή διαδικασία που 
σχετίζεται με αυτόν το διαδικτυακό τόπο είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 
 
10. Διάφορα: Εάν κάποια διάταξη της παρούσας Συµφωνίας κριθεί μη νόμιμη, 
άκυρη ή μη εκτελεστή, η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να αρθεί, δίχως όμως να 
επηρεάζεται η εκτελεστότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων. Η Pfizer διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από αυτόν το δικτυακό τόπο, ανά 
πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Καλέστε στην τηλεφωνική γραμμή 210-6785800 
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