İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ
Hazirkı səhifə bu Saytdan (bundan sonra – Vebsayt) istifadəni tənzimləyən şərtləri
təqdim edir. Sayta daxil olarkən siz qeyd qeyrişərtsiz müvafiq şərt və qaydalara
riayət edəcəyiniz barədə öhdəlik götürürsünüz. Şərtlər və qaydalar qabaqcadan heç
bir bildiriş olmadan istənilən anda dəyişilə bildiyi üçün biz onları müntəzəm olaraq
nəzərdən keçirməyinizi tövsiyə edirik.

1. Əqli mülkiyyət
Sayt “Sanofi Grup”a daxil olan Sanofi-aventis groupe” (Fransa), Bakı (bundan sonra
şirkət) səhmdar cəmiyyətinin təmsilçi ofisinə məxsusdur və onun tərəfindən idarə
edilir. Məzmun və hər bir komponent, o cümlədən, ticarət markaları, loqolar, Saytın
adında və saytın URL-da əks olunan domen adları əqli mülkiyyət ilə bağlı hazırkı
qanunvericiliklə qorunur və Fransanın təsisçi şirkətinə məxsusdur: SANOFI və ya onun
törəmə şirkətləri və ya onlardan yalnız icazə ilə istifadə etmək olar.
Əqli mülkiyyət hüquqlarına və digər müvafiq mülkiyyət hüquqlarına uyğun olaraq
KİV tələbləri məqsədilə istifadə halları istisna olmaqla, Şirkətin əvvəlcədən yazılı
razılığı olmadan saytın hər hansı bir komponentinin hər hansı yol və ya vasitə ilə tam
və ya qismən surətinin çıxarılmasına, təkrar istehsal edilməsinə, dəyişdirilməsinə,
redaktə edilməsinə, yüklənməsinə, tərkibinin dəyişdirilməsinə, köçürülməsinə və ya
paylanılmasına icazə verilmir. Qeyri-kommersiya maraqları istisna olmaqla, yalnız
şəxsi, özəl məqsədlərlə fərdi kompüterdə surətin çıxarılmasına icazə verilir.
Saytın məzmununun tam və ya müəyyən hissəsinin rəsmi surətində aşağıdakı qeyd əks
olunmalıdır: "www.essentiale.az ©

2014. “Sanofi-aventis groupe” (Fransa), Bakı

səhmdar cəmiyyətinin təmsilçi ofisi. BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR ".
Saytın tərkib hissəsi olan və ya orada əks edilən elementlərin rəsmi istifadəsi hər hansı
yolla və hər hansı miqyasda məzmunun dəyişdirilməsi, əlavələrin və ya düzəlişlərin
edilməsi ilə nəticələnməməlidir.
SANOFI və ya onun törəmə şirkətləri əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı
zəruri hüquqi addımlar atmaq səlahiyyətini özündə saxlayır.

2. İnformasiyanın xarakteri
Bu Saytın məqsədi geniş əhali kütləsini Essentiale Forte N (inqrediyentlər, xassələr,
istifadə təlimatı, əks təsirlər) preparatı barədə ümumi məlumat, habelə maqnezium
çatışmazlığı, onun səbəbləri və nəticələri barədə informasiya ilə təmin etməkdir.
Sayt müvafiq sahələr üzrə Saytın məzmunu ilə əlaqədar məsləhət üçün müraciət edilən
mütəxəssislərin fikirlərini və ya KİV-lərdə dərc edilmiş məqalələrdən çıxarışları təqdim
edə bilər. Bu cür informasiya yalnız məsləhət üçün müraciət edilən mütəxəssislərin və

ya nəşrin fikirlərini əhatə edir və “Sanofi Group”un fikirləri ilə üst-üstə düşməyə bilər.
Bu mütəxəssislər “Sanofi Group”un işçiləri deyildir və onlar SANOFI-nin onların
rəyindən istifadə etməsi müqabilində heç bir vəsait almırlar. Şirkət bu cür
informasiyanın və rəylərin dəqiqliyi və ya tamlığı üçün heç bir məsuliyyət daşımır.
Mütəxəssislərin fikirləri onların şəxsi mövqeyini əks etdirir və bu fikirlər Şirkətin və /
və ya SANOFI-nin fikirləri və ya məsuliyyəti kimi şərh edilə bilməz.
Sayt, həmçinin, yalnız insanların istifadəsi üçün sağlamlıq, fiziki vəziyyət, səhiyyə və
tibbi müalicə sahəsində informasiyanı da əhatə edir. Qeyd edilən informasiya Saytda
yalnız məlumat məqsədilə nəşr edilir, həkim və ya əczaçının məsləhətlərini əvəz etmir.
İnformasiya istənilən şərtlər çərçivəsində xəstəlik və ya fiziki problemlərin tibbi
diaqnostikası və ya Saytda təqdim edilən dərman preparatlarının yazılması və ya
qəbulu üçün istifadə edilməməlidir. Sayt sağlamlıq ilə bağlı narahatlıqlar, əks təsirlər
və ya məhsul barədə texniki xarakterli şikayətlər üzrə məlumatın verilməsi və ya
Sanaofi məhsulları barədə texniki və ya tibbi sualların verilməsi məqsədilə nəzərdə
tutulmamışdır. İstənilən halda siz şəxsi həkiminizə və ya əczaçınıza müraciət
etməlisiniz.

3. Digər vebsaytlar ilə linklər
Sayt vasitəsilə giriş imkanının mövcud olduğu üçüncü tərəfin saytı üçün Şirkət və ya
SANOFI heç bir məsuliyyət daşımır. Biz Şirkət ilə heç bir əlaqəsi olmayan üçüncü
tərəfin bu cür saytı üzrə heç bir nəzarət mexanizminə malik deyilik. Eyni zamanda, Sayt
ilə üçüncü tərəfin saytı arasında əlaqənin mövcudluğu heç bir halda Şirkətin sözügedən
saytın məzmununu təsdiq etməsi və xüsusilə də, ondan istifadəni təşviq etməsi
anlamına gəlmir.
Həmçinin, siz Sayt ilə bağlı hər hansı yoluxma, xüsusilə bir və ya bir neçə kompüter
virusları, “Troya atları” və ya bu kimi digər “parazitlərin” keçməsinin qarşısının
alınması üçün zəruri ehtiyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət
daşıyırsınız.
Kənar saytlar Sayt ilə hiper-mətn linklərinə malik ola bilər. Bu cür linklər Şirkətin
əvvəlcədən razılığı olmadan yaradıla bilməz. İstənilən halda Şirkət bu cür saytlara giriş
imkanının olmaması üçün heç bir məsuliyyət daşımır və Şirkət onları nəzərdən
keçirmir, yoxlamır və ya təsdiq etmir və bu saytlarda və ya onlar vasitəsilə yerləşdirilən
məzmunlar, reklam, məhsullar və ya digər komponentlər üçün heç bir məsuliyyət
daşımır.

4. Şəxsi informasiya və digər məlumatlar
4.1. Hazırkı bənddə göstərilən hallar istisna olmaqla Şirkət Vebsaytdan istifadə zamanı
ona ötürə bildiyiniz şəxsi məlumatlarınızı üçüncü tərəfə açıqlamayacaqdır.
Vebsaytdan istifadə edən zaman şəxsi məlumatlarınızı Şirkətə göndərməklə siz öz
istəyiniz ilə və öz maraqlarınızdan çıxış edərək şəxsi məlumatların qorunması ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə təsbit edilən hər hansı digər
şərtlər / hallar çərçivəsində Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi
44 ünvanında yerləsən “Sanofi-aventis groupe” (Fransa), Bakı səhmdar cəmiyyətinin
təmsilçi ofisinə Vebsaytın fəaliyyəti ilə əlaqədar (yeni bölmələrin yaradılması, yeni
məqalələrin yazılması və s.) sorğu və ya hər hansı müraciətinizin (hər hansı informasiya
və ya xəbərlərin paylanılması üçün) cavablandırılması məqsədilə sizin tərəfinizdən
təqdim edilən şəxsi məlumatları emal etmək razılığı (bundan sonra Razılıq) verirsiniz.
Burada, həmçinin, “Sanofi groupe” tərəfindən istehsal edilmiş hər hansı yeni məhsullar
barədə sizi məlumatlandırmaq məqsədilə müvafiq kommunikasiya vasitələri ilə sizinlə
birbaşa əlaqənin yaradılması da nəzərdə tutulur.
4.2. Bundan sonra şəxsi məlumatlar dedikdə vebsaytin qeydiyyat formasında göstərilən
bütün şəxsi məlumatlar nəzərdə tutulur. Sosial şəbəkələr vasitəsilə sizə səlahiyyətin
verilməsi prosesi zamanı Operator hər hansı şəxsi məlumatlarınızı almır və ya emal
etmir və müvafiq olaraq Saytın fəaliyyəti ilə bağlı (yeni bölmələrin yaradılması, yeni
məqalələrin yazılması və s.) informasiya bülletenlərini, eləcə də Sanofi şirkətlər qrupu
tərəfindən istehsal edilən məhsullar barədə xəbərlər ünvanınıza göndərilmir.
Səlahiyyətin verilməsi (eyniləşdirmə) prosesinin şamil oluna bildiyi sosial şəbəkələr
bunlardır: Facebook, Vkontakte.
4.3. Şəxsi məlumatların emalı dedikdə avtomatlaşdırılmış sistemlərin istifadəsi
vasitəsilə və ya bu cür sistemlərin tətbiqi olmadan şəxsi məlumatlara münasibətdə
həyata keçirilən hər hansı tədbir (fəaliyyət) və ya tədbirlər (fəaliyyətlər) toplusu, o
cümlədən şəxsi məlumatların toplanması, qeydə alınması, təsnifləşdirilməsi,
cəmlənməsi, saxlanılması, (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), əldə edilməsi, istifadə
edilməsi, ötürülməsi (çıxış imkanının verilməsi), habelə sərhədlərin hüdudları üzrə
transfer edilməsi, şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklaşdırılması, pozulması və məhv
edilməsi nəzərdə tutulur.
4.4. Siz bununla şəxsi məlumatlarınızın “Sanofi Group”a və Şirkət ilə hər hansı podratçı
təşkilat arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi üçün Vebsayt ilə
əlaqədar texniki xidmət və digər bu cür xidmətlər təmin edən Şirkətin podratçı
təşkilatına ötürülməsi, o cümlədən sərhədlərin hüdudları üzrə transfer edilməsinə dair
razılıq verirsiniz.
Şirkət Sanofi Group və Şirkətin səlahiyyətli podratçı təşkilatları istisna olmaqla,
əvvəlcədən razılığınız olmadan sizə dair şəxsi məlumatları hər hansı üçüncü tərəfə
açıqlamamaq və yaymamaq barədə öhdəlik götürür. Şirkət sizin şəxsi məlumatlarınızın
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məlumatlarınız yalnız müvafiq səlahiyyətli işçilərə ötürülə və ya onların sizin şəxsi
məlumatlarınıza çıxış imkanı təmin edilə bilər. Müvafiq qanunvericilik ilə başqa hallar

nəzərdə tutulmadığı təqdirdə şəxsi məlumatlarınızın emalı ilə bağlı verdiyiniz razılıq
sözügedən məlumatların Şirkətə təqdim edilməsindən sonra yetmiş il qüvvədə olacaq.
“Şəxsi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11 may 2010-cu il tarixli 998IIIQ saylı Qanuna uyğun olaraq, Şirkətin Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Cəfər
Cabbarlı küçəsi 44 ünvanında yerləsən “Sanofi-aventis groupe” (Fransa), Bakı səhmdar
cəmiyyətinin təmsilçi ofisinə tələb olunan dayandırılma tarixindən ən azı 60 (altmış)
gün əvvəl yazılı sorğu göndərməklə şəxsi məlumatlarınızın emalının dayandırılmasına
nail ola bilərsiniz. Lakin bu cür dayandırılma halında müvafiq emal prosesinin
yuxarıda qeyd edilən məqsədlərinin əldə olunmaması ehtimalını qəbul etməlisiniz.
4.5. Sosial şəbəkələr vasitəsilə səlahiyyətin verilməsi (eyniləşdirmə).
Sosial şəbəkələr (Vkontakte, Facebook) vasitəsilə onlayn səlahiyyətin verilməsi
(eyniləşdirmə) halında bu cür səlahiyyətin verilməsi (eyniləşdirmə) sosial şəbəkələrin
proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir.
4.6. Vebsayt şəxsi məlumatlar istisna olmaqla sizdən hər hansı məxfi məlumatların əldə
edilməsi məqsədilə yaradılmayıb. Nəticə etibarilə, sizin şəxsi məlumatlarınız istisna
təşkil etməklə, formasından asılı olmayaraq hər hansı informasiya, eləcə də sənəd,
məlumat, qrafik təsvirlər, sual, təklif, fikir, rəy və ya Vebsayt vasitəsilə təqdim etdiyiniz
digər hər hansı formada informasiya heç bir halda məxfi informasiya kimi
davranılmayacaqdır. Beləliklə, bu cür informasiyanın təqdim edilməsi faktı “Sanofi”
şirkətinə onları sizin sorğunuz üzərində işləmək məqsədilə
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istehsal etmək, nəşr etmək, dəyişdirmək və s. bu kimi əməliyyatlar həyata keçirmək və
ya sizin sorğuların nəzərdən keçirilməsi məqsədilə hər hansı digər üçüncü tərəfə
göndərmək hüququ verir.

5. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması
Şirkət Saytda yerləşdirilən informasiyanın dəqiqliyini və düzgünlüyünü təmin etmək
üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. O, əvvəlcədən razılıq olmadan istənilən an
məzmuna dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Lakin Şirkət Saytda mövcud
olan informasiyanın hər zaman dəqiq, düzgün və yeni olmasına təminat verə bilməz.
Nəticə etibarilə, Şirkət tərəfindən qərəzli və ya ciddi etinasızlıq səbəbindən əmlaka
zərərin dəyməsi halları istisna olmaqla sonuncu aşağıdakılar ilə bağlı hər hansı
məsuliyyətdən azaddır:
• Saytda mövcud olan informasiya ilə əlaqəli yanlışlıq, xəta və ya buraxılışlar;
• üçüncü tərəfin Saytda olan informasiyanın və ya elementlərin dəyişdirilməsi ilə
nəticələnən fırıldaqçı xarakterli müdaxiləsi nəticəsində yaranan hər hansı zərər;
• və daha geniş mənada, xarakterindən, mənşəyindən və fəsadlarından asılı
olmayaraq Şirkət müvafiq zərər və ya itkilərin baş verə bilməsi ehtimalı barədə
xəbərdar edilsə belə hər hansı aşağıdakı səbəblərdən əmlaka zərərin dəyməsi və
ya nəticə etibarilə əmlakın itirilməsi: (i) Sayta hər hansı çıxış imkanının mümkün

olması və ya olmaması, (ii) Saytdan istifadə edilməsi, o cümlədən sizin
kompüterə və ya hər hansı digər əmlaka hər hansı virusun keçməsi və ya ziyanın
dəyməsi və / və ya (iii) Saytdan birbaşa və ya dolayısı ilə gələn hər hansı
informasiyaya etibar edilməsi.
Saytın və ya digər hər hansı internet səhifəsinin komponentləri aşkar və ya gizli
xarakterindən asılı olmayaraq təminat verilmədən “olduğu kimi” formatında göstərilir.
Şirkət bazar dəyəri və ya hər hansı məqsədə uyğunluğu ilə əlaqədar heç bir
məhdudiyyət qoymadan hər hansı aşkar və ya gizli təminat təklif etmir.
Xüsusi qeyd. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, sosial şəbəkələrin istifadəçi profilində
hər hansı informasiyanın yerləşdirilməsi nəticəsində vurulan zərərə görə, eləcə də bu
səhifələrin məzmununa və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının məzmunlarının
tərkibinə, sosial şəbəkələr vasitəsilə hesabınıza daxil olmağınız ilə bağlı Sanofi heç bir
məsuliyyət daşımır. Sanofi həmçinin, kənar şəxslərin şəxsi məlumatların sahibləri kimi
istifadəçi adı və şifrələr altında icazənin əldə etməsi üçün heç bir məsuliyyət daşımır.

6. Vebsaytın mövcud olması
Siz aşağıdakıları qəbul edirsiniz: (i) Saytda hər hansı qüsurun olmamasını təmin etmək
texniki baxımdan qeyri-mümkündür və Şirkət bu barədə üzərinə öhdəlik götürə
bilməz; (ii) qüsurlar Saytın müvəqqəti olaraq işləməməsinə gətirib çıxara bilər; və (iii)
məsələn, sizin və Şirkətin arasında və Şirkət ilə digər şəbəkələr arasında
kommunikasiya və ötürmə vasitələri kimi Şirkətin nəzarət edə bilmədiyi hadisələr
və/və ya məsələlər Saytın fəaliyyətinə təsir edə bilər.
Şirkət və/və ya onun təchizatçıları istənilən an texniki xidmət işlərinin aparılması və/və
ya Saytın təkmilləşdirilməsi və/və ya ona dəyişikliklərin edilməsi məqsədilə Saytı tam
şəkildə və ya onun müəyyən hissələrini müvəqqəti və ya daimi olaraq dəyişə və ya
dayandıra bilər. Şirkət Saytda hər hansı dəyişikliyin edilməsi, onun dayandırılması və
ya kəsilməsi üçün heç bir məsuliyyət daşımır.

7. Məhsullara dair informasiya
Sayta daxil edilən və orada yerləşdirilən informasiya “Sanofi Group”un müəyyən
ölkələrdə və ya regionlarda bəyan edilməyən və ya mövcud olmayan və ya fərqli ad
altında təchiz edilə bilən və ölkədən asılı olaraq fərqli istifadə qaydalarının və şərtlərin
şamil edildiyi məhsullarına, proqramlarına və xidmətlərinə birbaşa və ya dolayı
istinadları əhatə edə bilər. Bu cür istinadlar “Sanofi Group”un bu məhsulları,
proqramları və ya xidmətləri sizin ölkənizdə satmaq istəməsi anlamına gəlmir. Sizin
üçün mövcud olan məhsullar, proqramlar və xidmətlər barədə hər hansı məlumat
almaq üçün Şirkətə və ya Sanofi satış tərəfdaşınıza müraciət etməniz xahiş olunur.

8. Hüquqi müddəalar
Sayt və onun məzmunu Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə tənzimlənir və
onunla bağlı yaranan hər hansı mübahisələr Azərbaycan Respublikasının məhkəmə
yurisdiksiyasında həll edilir.

9. Şərtlər
Saytın emitenti:
9.1. “Sanoﬁ-aventis groupe” (Fransa), Bakı səhmdar cəmiyyətinin təmsilçi oﬁsi
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, C. Cabbarlı küçəsi 44.
9.2 Nəşrin rəhbəri:
Kateqoriya Meneceri – Rəşad Əliyev/
9.3 Sayt ünvanı: https://shneider-host.ru/

10. Müəlliﬂik hüququ sahibi
Bu saytda istifadə edilən foto və şəkillər ilə bağlı eksklüziv hüquqlar “Sanoﬁ-aventis
groupe” (Fransa), Bakı səhmdar cəmiyyətinin təmsilçi oﬁsinə məxsusdur.
www.essentiale.az© 2015. © "Sanoﬁ-aventis Group" (Fransa) Bakı təmsilçi oﬁsi.
Bütün hüquqlar qorunur.

