Termos e Condições de Uso

A Takeda tem o prazer de fornecer a você este site e seu conteúdo para fins informativos. Leia atentamente os termos e condi ções relacionados ao uso do nosso
site. (Este site pertence a Takeda e é operado pela Profarma Specialty). Ao utilizar este site você concorda com os seguintes termos e condições sem limitações ou
ressalvas.
Direitos Autorais, Marcas Registradas, etc.
O conteúdo deste site, inclusive os documentos e gráficos, está protegido por leis aplicáveis de direitos autorais e marcas registradas. A Takeda o autoriza a copiar,
fazer download ou imprimir o conteúdo somente para seu uso pessoal, não comercial, com a condição de que:
1.

Todos os direitos autorais e outros avisos de exclusividade aqui contidos sejam mantidos em todas as cópias;

2.

O conteúdo não seja modificado de forma alguma; e

3.

Tal uso não viole os direitos da Takeda ou de quaisquer terceiros (incluindo, sem limitação, difamação, violação do direito à privacidade ou direito de
publicidade).

É proibido qualquer outro uso do conteúdo, incluindo, sem limitação, o uso em alguma rede ou em outro site da Internet.
Todos os nomes de produtos da Takeda mencionados neste site são marcas registradas pertencentes ou licenciadas para a Takeda, suas subsidiárias ou coligadas.
Exceto conforme expressamente indicado acima, nada aqui contido deverá ser interpretado como concessão de qualquer licença ou direito sob qual quer patente,
marca registrada ou direito autoral da Takeda ou de qualquer terceiro.
Informações Médicas
Este site poderá conter informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países ou que podem estar disp oníveis sob marcas registradas
diferentes, para indicações diferentes, em dosagens diferentes ou em concentrações diferentes. Muitos dos produtos listados estão disponíveis somente mediante
prescrição dos profissionais de saúde locais. Nada aqui contido deve ser considerado como sendo uma solicitação, promoção ou indicação de qualquer
medicamento sob prescrição médica, incluindo os medicamentos em desenvolvimento.
Qualquer informação aqui contida sobre os produtos jamais deve ser usada como um substituto para a prescrição médica e/ou o d iagnóstico fornecido pelo seu
médico ou outro profissional de saúde.
Isenção de Responsabilidade
O CONTEÚDO DESTE SITE É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIAS OU DECLARAÇÕES DE QUALQUER TIPO,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
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INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS OU DECLARAÇÕES COM RESPEITO À EXATIDÃO, CONFIABILIDADE, INTEGRIDADE,
ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA OU NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS DO CONTEÚDO, GARANTIAS OU
DECLARAÇÕES DE QUE O ACESSO A ESTE SITE NÃO CONTÉM ERROS OU QUE ESTE SITE NÃO TEM VÍRUS DE COMPUTADOR.
Se qualquer uma das exclusões de garantia acima não for exequível, as outras exclusões listadas acima ainda estarão em vigor na extensão máxima permitida pela
lei dessa jurisdição. A Takeda não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do seu acesso ou incapacidade de acessar este site ou inexa tidão
no conteúdo deste site.
Alterações e Rescisão de Uso
A Takeda reserva-se o direito de fazer acréscimos, exclusões ou modificações nas informações contidas neste site, a qualquer momento, sem aviso prévio. A
Takeda também se reserva o direito de retirar este site a qualquer momento, sem aviso prévio. Neste caso seus dados pessoais serão armazenados apenas durante
o tempo necessário para as finalidades para as quais foram coletados, sujeitos às leis e regulamentações locais e às necessidades comerci ais legítimas, conforme
Aviso de Privacidade disponibilizado.
Informações Fornecidas por Você
A Takeda não será obrigada a responder a qualquer e-mail ou a outras comunicações não relacionados com seus produtos e/ou programas. O conteúdo de
quaisquer comunicações enviadas por você à Takeda por e- mail ou de outra forma, não será considerado confidencial nem exclusivo. Sujeitas às leis aplicáveis, a
Takeda e suas coligadas reservam-se o direito de usar essas comunicações para qualquer finalidade e de reproduzir, publicar e divulgar estas informações a
terceiros sem limites ou remuneração. A Takeda e suas coligadas também são livres para usar, sem limites nem remuneração a você, quaisquer ideias, conceitos,
know-how, técnicas ou similares contidos em qualquer comunicação que você enviar à Takeda para qualquer finalidade, incluindo, mas não limitado ao
desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos.
Dados Anônimos e “Cookies”
Podemos coletar e processar informações anônimas sobre suas visitas a este site, tal como algumas das páginas que você visita e algumas das pesquisas que você
realiza. Usamos essas informações anônimas para ajudar a melhorar o conteúdo do site e compilar dados estatísticos agregados sobre as pessoas que usam nosso
site para fins internos de pesquisas de mercado. Ao fazer isto, podemos instalar “cookies”.
Links
A Takeda não revisou os sites de terceiros que podem vincular ou estar vinculados por este site, não endossa e não é responsável pelo conteúdo de quaisquer sites
de terceiros. O uso de tal site estará sujeito aos termos e condições de cada um desses respectivos sites.
O proprietário de um site que desejar vincular-se a este site da Takeda deve obter a prévia autorização da empresa.
Informações divulgadas através dos canais externos da Takeda
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Os comunicados à imprensa, as demonstrações financeiras e outras publicações em nosso site externo serão as informações oficialmente anunciadas pela Takeda.
As informações postadas através das contas dos empregados da Takeda nas mídias sociais não expressam necessariamente os ponto s de vista oficiais da Takeda.
Sites e Contas Corporativas da Takeda nas Redes Sociais
Os sites da Takeda (global e local) e as Contas Corporativas nas Redes Sociais estão listados abaixo. Todas as outras contas não são reconhecidas oficialmente pela
Takeda.
•

Site Takeda global: https://www.takeda.com/;

•

Site Takeda Brasil: https://www.takeda.com/pt-br/

•

LinkedIn da Takeda: https://www.linkedin.com/company/takeda-pharmaceuticals

•

Twitter da Takeda: https://twitter.com/takedapharma

•

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOaSrsYBpIQSxnW7badEtDg

Leis Aplicáveis
Estes termos e condições serão regidos e interpretados em todos os aspectos em conformidade com as leis do Brasil. Quai squer conflitos, controvérsias e/ou
diferenças que possam surgir em relação a esses termos e condições deverão ser submetidos à jurisdição exclusiva do Foro d o Estado de São Paulo.
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