Політика конфіденційності
ТОВ «Алкалоід Київ» дякує вам за те, що ви цікавитеся препаратом «PreMama Duo», відвідуєте її сайт чи
вирішили зв’язатися з нею електронною поштою.
Будь ласка, зауважте, що, відвідуючи сайт «PreMama Duo», ви погоджуєтеся з умовами цієї Політики
конфіденційності. Політика конфіденційності є договором приєднання відповідно до положень
статті 634 Цивільного кодексу України. Переглядаючи наш сайт чи ознайомлюючись із його контентом,
ви погоджуєтеся дотримуватися умов зазначеного правового договору.
Опублікована на цьому сайті інформація не призначена для формування чи підтримки зацікавленості
потенційних клієнтів і, відповідно, не є «рекламою» у значенні статті 1 Закону України «Про
рекламу». Інформація, що міститься на сайті, є публічною, слугує лише для інформаційних цілей, не
може вважатися публічною офертою чи інформацією, що схиляє до придбання товарів, послуг чи акцій
ТОВ «Алкалоід Київ» або інших пов’язаних із нею осіб, і не повинна слугувати підставою для прийняття
рішень (у тому числі інвестиційних) партнерами та клієнтами ТОВ «Алкалоід Київ».
ТОВ «Алкалоід Київ» докладає усіх можливих зусиль для своєчасного оновлення інформації, що
міститься на сайті «PreMama Duo», а також усунення можливих технічних та інформаційних
помилок. Проте ТОВ «Алкалоід Київ» не надає жодних гарантій та не робить жодних заяв (прямих чи
опосередкованих) щодо достовірності, повноти та актуальності будь-якої розміщеної на сайті інформації
і не несе жодної відповідальності за використання цього сайту чи інших сайтів, посилання на які
містяться на цьому сайті.
ТОВ «Алкалоід Київ» не зобов’язується регулярно оновлювати контент та оформлення цього веб-сайту,
проте має право змінювати їх, а також призупинити чи повністю припинити його роботу в будь-який
момент часу без попередження.
Тлумачення розміщеної на сайті інформації може залежати від різних факторів, у тому числі наукових,
бізнесових, економічних та фінансових. Зважаючи на це, ризики, пов’язані з неправильним розумінням
чи тлумаченням розміщеної на сайті інформації несе відвідувач сайту. Інформація, що міститься на сайті,
призначена виключно для користувачів на території України.
Відвідувач погоджується з тим, що він особисто несе ризики, пов’язані з відвідуванням та використанням
цього сайту чи будь-якого іншого сайту, посилання на який містяться на цьому сайті. ТОВ «Алкалоід Київ»
чи будь-яка інша компанія, що брала участь у розробці, створенні або обслуговуванні цього сайту чи
будь-якого іншого сайту, посилання на який містяться на цьому сайті, не несуть відповідальності за будьяку прямі, ненавмисні, непрямі або штрафні збитки, завдані вам, вашому комп’ютерному обладнанню та
будь-якому іншому майну, а також третім особам унаслідок відвідування, використання або
неможливості використання цього сайту чи будь-якого іншого сайту, посилання на який містяться на
цьому сайті.
Відвідувачі не повинні використовувати інформацію, що міститься на цьому сайті, як медичні або будьякі інші рекомендації. Слід пам’ятати, що лише лікар, який поінформований про усі індивідуальні
особливості вашого організму та контролює приймання лікарського засобу, може обирати лікарський
засіб і визначати мету та метод його прийому. Перед використанням будь-яких лікарських засобів,
згаданих на цьому сайті, необхідно порадитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією з їх
використання.
На сайті «PreMama Duo» може міститися інформація, яка стосується майбутнього. Вона є украй неточною
та залежить від різноманітних факторів, у тому числі наукових, бізнесових, економічних та фінансових.
Зважаючи на це, фактичні результати можуть істотно відрізнятися від тих, що описані на цьому сайті.
Усі посилання на веб-сайти третіх осіб розміщені на цьому сайті виключно для зручності
відвідувачів. ТОВ «Алкалоід Київ» не має жодного наміру в будь-який спосіб висловити своє схвалення
чи інші думки щодо контенту таких сайтів третіх осіб, посилання на які містяться на цьому сайті, а також
не несе відповідальності за розміщену на них інформацію та наслідки її можливого використання.

Усі торгові марки, згадані на цьому сайті, є власністю компаній, що належать ТОВ «Алкалоід Київ», або
ліцензовані ними.
Цей сайт, а також уся розміщена чи згадана на ньому інформація, призначені виключно для
інформаційних цілей. Будь-які інформація, зображення та звукова інформація з цього сайту, а також
посилання на них можуть відтворюватися, передаватися, копіюватися, дублюватися чи
використовуватися лише з дозволу компанії «Алкалоід». Запити на використання інформації, що
міститься на сайті, адресуються адміністратору сайту, призначеному ТОВ «Алкалоід Київ».
ТОВ «Алкалоід Київ» поважає ваше право на конфіденційність. Для відвідування форуму цього сайту
реєстрація не потрібна. Ви можете використовувати цей сайт без ідентифікації. ТОВ «Алкалоід Київ»
гарантує конфіденційність ваших персональних даних.

Файли «сookie»
ТОВ «Алкалоід Київ» високо цінує вашу приватність. Щоб розуміти, як люди використовують сайт узагалі,
та робити його зручнішим, ми можемо збирати інформацію про використання вами цього сайту (як
напряму, так і через наших партнерів). Цей інструмент допомагатиме вам розуміти, яка інформація
збирається, і даватиме вам змогу контролювати спосіб збору та використання інформації.

ЩО ТАКЕ ФАЙЛИ «СOOKIE»?
«Сookie» — невеликі файли, які надсилаються з нашого сайту на ваш комп’ютер чи мобільний телефон та
зберігаються на цих пристроях. Вони дозволяють нам аналізувати трафік сайту і робити ваш досвід
користування ним максимально приємним. За допомогою файлів «сookie» сайт може також
запам’ятовувати вас та будь-яку вашу персональну інформацію, таку як ваше місцезнаходження. Лише
компанія «Алкалоід» може читати файли «сookie», які надсилаються з її сайтів.
Кожен сайт може надсилати вашому браузеру власні «сookie», якщо налаштування вашого браузера це
дозволяють.
При цьому, Інтернет-браузери надають можливість змінювати налаштування «cookie».
Ви можете налаштувати свої пристрої таким чином, щоб вони приймали чи не приймали усі файли
«сookie».

