
TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

O sítio web da Kyowa Kirin (daqui em diante, "este sítio web") é administrado pela Kyowa Kirin 

International pic. (daqui em diante, Kyowa Kirin) ou pelo seu agente. 

Os termos que o utilizador tem de aceitar previamente, ao utilizar este sítio web, encontram-se 
publicados abaixo. 

Antes de utilizar este sítio web, leia com atenção, por favor, os seguintes termos e condições 

relacionados com a utilização do mesmo e utilize-o apenas se concordar com os mesmos. 

1. Direitos de autor e marcas registadas 

Todos os conteúdos publicados neste sítio web (documentos, fotografias, ilustrações, imagens, 

diagramas, vídeos, áudio programas, etc.) estão protegidos por direitos de autor e legislações 

relacionadas. A reprodução ou transferência desses conteúdos, sem a autorização do titular dos 

direitos, está proibida por lei. Além disso, caso uma parte ou todo o conteúdo publicado neste 

sítio web seja reproduzido ou publicado em revistas ou outra imprensa e em páginas iniciais de 

CD-ROM ou outros meios eletrónicos, é necessário consentimento prévio por escrito da Kyowa 

Kirin. 

2. Ligações 

A Kyowa Kirin não efetua quaisquer promessas ou garantias, seja de que natureza for, em 

relação aos conteúdos do ou dos sítios web de terceiros com qualquer ligação a este sítio web 

("Sítios Ligados"), não assumindo quaisquer responsabilidades por quaisquer perdas, encargos 

ou danos ocorridos pela utilização desses Sítios Ligados, que são administrados 

independentemente por terceiros. Ao utilizar os Sítios Ligados, deve ler com atenção os 

respetivos termos e condições. 

Caso pretenda utilizar uma ligação para este sítio web, contacte, por favor, a Kyowa Kirin em 

relação à administração e ao assunto do sítio de ligação, o objetivo da ligação e o endereço URL 

da página da ligação de origem. É necessário o consentimento prévio por escrito da Kyowa Kirin. 

A utilização do logótipo da Kyowa Kirin e a abertura deste sítio web numa janela num sítio ligado 

está proibida. Além disso, a Kyowa Kirin não é responsável pelos conteúdos dos sítios ligados. 

3. Termo de responsabilidade 

Não aceitamos qualquer responsabilidade, na medida do permitido pela lei, por qualquer perda, 

danos ou problemas que o utilizador possa ter, causados pela utilização deste sítio web ou pela 

informação publicada no mesmo. 

A Kyowa Kirin pode, regra geral, corrigir ou apagar a informação publicada neste sítio web, sem 

notificação prévia. 



Tenha, igualmente, em consideração, por motivos de força maior, que a publicação deste sítio 

web pode ser interrompida ou suspensa, sem notificação prévia. 

A Kyowa Kirin não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer problemas, perdas ou danos 

sofridos pelo utilizador causados pela correção, apagamento, suspensão ou interrupção da 

informação publicada neste sítio web. 

4. Declaração de privacidade 

A Kyowa Kirin respeita a privacidade dos utilizadores deste sítio web, com base na sua Política 
de Privacidade. 

5. Legislação aplicável e jurisdição 

Salvo se estabelecido em contrário, aplica-se a legislação da Inglaterra e do País de Gales à 

utilização deste sítio web, assim como a interpretação e aplicabilidade das respetivas condições 

de utilização. Salvo se estabelecido em contrário, os tribunais de Inglaterra e do País de Gales 

são os primeiros tribunais com jurisdição exclusiva, em relação a todos os litígios relacionados 

com este sítio web. 


