
 

 GSK  שימוש באתרהתנאי  

 
 

הם  "( האתר", ביחד ) או מקודמים באתר זה  ים מתארחה  GSK( של Webinars) הסמינרים המקוונים אתר זה ו
  ם יימ מסכ כםאם אינ. המפורטיםשימוש ההסכמה לתנאי זה מהווה  השימוש באתר "GSK "(GSK .)של  הרכוש
 .  באתר זה  ו אל תשתמש, להם

 
GSK להוסיף או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה  , תקןל, לשנות, לפי שיקול דעתה , שומרת לעצמה את הזכות

לגשת לתנאי השימוש  ניתן  . נוייםשי לגבי לבדוק את תנאי השימוש האלה מעת לעת  כם אחריותזוהי . בכל עת 
רושו  יפ, תנאי השימושל שעדכון באתר לאחר  שלכםהמשך השימוש . דף האינטרנטבתחתית באמצעות הקישור 

 . הזכ ן כל תיקול  מחויביםלהיות ם מימסכי םשאת
 

האתר עשוי להכיל מידע על מצבים רפואיים  .  מטרות חינוכיות בלבדומידע כללי  לשם  המידע המופיע באתר זה הינו  
אם אתה איש מקצוע בתחום הבריאות, המידע הקיים באתר זה לא נועד להחליף את שיקול  .  ועל הטיפול בהם

דעתך הרפואי. אם אתה סובל ממצב רפואי, עליך לבקש תמיד ייעוץ רפואי מנותן שירות רפואי מוסמך. המידע באתר  
ו לצורך קבלת החלטות  ואין להתבסס עלי   רפואית  סוג של ייעוץ רפואי או המלצהכל  זה כשלעצמו לא נועד לספק לך  

 . או נקיטת פעולות כלשהן
 

שבוחר להיכנס   מיאינה טוענת כי החומר באתר מתאים או זמין לשימוש מחוץ לתחום של קהל היעד.  GSKחברת  
שחוקים   וככל האישית ונושא באחריות לציית לחוקים מקומיים, אם ו זאת מיוזמתה לאתר זה ממקומות אחרים עוש

 .  חלים מקומיים 

 
 ( Webinar) בסמינר מקוון תנאי השימוש  

ונתונים אישיים    שלכםהזהות  פרטי  ,  באתר זהאו מקודם  המתארח  (  Webinar) בסמינר מקוון    פיםמשתת  םכאשר את
  על ידי השתתפות בסמינר המקוון . ההרשמה עשויים להיראות על ידי משתתפים אחרים בעת  תזינו אחרים ש

(Webinar) ,לסמינר מקוון  פיםמצטר  םכאשר את.  זה גילוים למימסכי ם את (Webinar) , כפי  שם לתצוגה  וד יהקל
  .שיופיע בפני אחרים  ו שתרצ

 

על   אחראית  או מצהירה  האינ GSK. בלבד  כם באחריותהוא  ( Webinar) השימוש בפלטפורמה לסמינרים מקוונים 
  GSK.  ( Webinar)   במהלך הסמינר המקוון על ידי צדדים אחרים  ההתאמה או השלמות של המידע המשותף  ,  הדיוק

או בכל דרך  , בהודעה זו  דבר שום . שימוש בפלטפורמה המקוונתהאובדן או נזק הנובעים מ שוםל תאחראי האינ
 . לנזק אישי שנגרם עקב רשלנותה  GSKגביל את אחריותה של  מ  אינו, אחרת

 

 ות הקלט

  ה בחלק)  GSKההקלטה ניתנת לשימוש על ידי  .  ים להיות מוקלט  יםעשוי    GSKשל (  Webinar)קוונים  מ הסמינרים ה
(  Webinar) סמינר מקוון שים ל ה עשוי  GSK,  לדוגמה.  GSKלפי שיקול דעתה של   , עתידבעם קהלים (, האו במלוא

על ידי   יוקלטו  שלכם  מראהאו ה/ הקול ו, אם התמונה. נגישים על ידי קהל גלובלי ה אינטרנט שלה מוקלט באתרי 
GSK בסמינר מקוון כםכתוצאה מהשתתפות  (Webinar ) ,GSK בעת הכניסה   הקלטהל כםאסוף את הסכמתת

  אל ו ',mute' ' / השתקה' כם למצבעצמאת  העבירו, שיקליטו אתכם יםרוצ כםאם אינ. ( Webinar)  לסמינר המקוון
 . ( Webinar)  סמינר המקוון יכולים לבחור שלא להשתתף באתם , כמו כן . שלכם את התמונה או את המסך  פושתת

 
 מוצרים ברחבי העולם 

הפניה  .   לא כולם זמינים בכל מקום ש,  מכילים מידע על מוצרים ושירותים ברחבי העולם   GSK  ם העסקיים שלאתריה
אלה זמינים או יהיו  אינה מעידה על כך שמוצר או שירות  GSKאינטרנט של ה באתר  GSKלמוצר או לשירות של 

 . הימצאותכםקום זמינים במ 
 
 
 



 עדכני  מידע 
GSK  המידע הנמצא באתר זה, אולם, מטבע הדברים, ייתכן שיהוי מסוים  פועלת על מנת לעדכן באופן שוטף את

דיוק,  אמינות, ל  הקשור  בכלכל צד ג' אשר יעשה שימוש בתוכן האתר  כלפי  מתחייבת אינה  GSK בעדכון המידע. 
(.  webinar, לרבות המידע הניתן באמצעות סמינר מקוון )זה באתר  הכלול  המידע נאותות, שלמות או עדכניות 

 המידע באתר זה מסופק כפי שהוא.  
    

 וגישה  שימוש 
  כם לשימושרק לגשת או להוריד חומר באתר זה ם רשאים את ולםא, לגלוש באופן חופשי באתר זה ים יכול םאת

  אין . כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בחומרים שהורדויש לשמור על . לא מסחרי הו  אישי ה
 . GSK  -ללא אישור מפורש בכתב מ   בחומרים באתר זהלעשות כל שימוש אחר 

 
הניתן  את השירות  שנות או ל בטל שומרת לעצמה את הזכות ל GSK -ו  , הגישה לאתר זה מותרת על בסיס זמני 

  לא תהיה אחראית אם מסיבה כלשהי האתר אינו זמין בכל עת או לכל תקופה   GSK  .באתר זה ללא הודעה מוקדמת
   . שהיא
GSK באתר זה ם כל חשבון שיצרת בטללהשעות או ל, את תנאי השימוש ו פרתאם ,  שומרת לעצמה את הזכות . 

 
 זכויות קנייניות / סימני מסחר  

בין אם הם מופיעים באותיות גדולות או עם סמל הסימן  ,  להניח שכל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה   כם עלי
בעלי  או ,  החברות הקשורות אליה , אליה  החברות המסונפות, GSKהם סימנים מסחריים של   , ובין אם לא   המסחרי
  ים או קורא יםרוא  םלהניח שכל מה שאת כםעלי. אלא אם כן צוין אחרת, משותף או שותפים למיזם  שלה הרישיון

ואין להשתמש בו    ,אלא אם כן צוין אחרת , הרשאה להשתמש בו הקיבל  GSK  -או ש, באתר זה מוגן בזכויות יוצרים 
אינו מעניק    שימוש באתר זהה.  GSK  - ללא אישור בכתב מ  , או בטקסט שבאתר  " תנאי השימוש"צוין בממלבד כפי ש

סימני מסחר  , לרבות פטנטים)  GSKהחברות של רישיון או זכות בכל זכות קניינית של קבוצת  או מקנה לכם שום 
רים  בזכויות יוצרים או בחומ,  השימוש או השימוש לרעה בסימנים מסחריים אלה .  כל צד שלישי של  או  (  וזכויות יוצרים

וות הפרה של חוקי זכויות  אסורים במפורש ועשויים לה, "תנאי שימוש" אלו בלמעט כפי שהותר אחרת , אחרים 
 . או תקנות אחרים   דינים, חוקי הסימנים המסחריים או חוקים, היוצרים

 
GSK סימני  . של צד שלישי המופיע באתר מסחר ן כל סימ התקשרות עםשיוך או ולא ל ,אינה טוענת לבעלות על
ן להסיק  ואי ,  בהתאמה  משמשים רק כדי לזהות את המוצרים והשירותים של בעליהם  יםשלישי  דים של צדאלה    מסחר 

 .GSK ה של דיחסות או תמיכה מצ   כל מהשימוש בסימנים אלה 
 

 קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים 
אינה נושאת   GSK. נוחות של המשתמשים באתר זהנתן לצרכי עניין או יקישורים לאתרי צד שלישי עשויים לה

על עצמה כל  היא לא תקבל ו, אליהם היא מספקת קישורים  GSK של באחריות לתוכן של אתרי אינטרנט שאינם
הפרה או מחדל במדיניות הפרטיות של  על או  , באתר כלשהו של צד שלישיכלולות ה או דעות מידע על אחריות 

 .  צדדים שלישיים
 

 לנו  ומידע שתספק
,  נתונים כולל , כל תקשורת או חומר שתעביר אל האתר או באמצעותו, בהצהרת הפרטיות שלנולמעט מידע הנכלל 

  מידע שאינו סודייטופל כ, ( Webinar) תקבל במהלך סמינר מקווןהומידע ש, ידע וכדומה, רעיונות, הערות , שאלות
,  לגלות, להשתמש   ת היה חופשיהיא תו, לא תהיה כל מחויבות מכל סוג שהוא ביחס למידע זה  GSK - ל . קנייני   אינו ו

לם למשתמשים על  מבלי לש , לרבות למטרות מסחריות, לשכפל או לפרסם מידע זה ללא הגבלה מכל סוג שהוא 
 . למשתמשים אחריםעשוי להיות נגיש  ( Webinar)במהלך סמינר מקוון    פו מידע שתשתגם  ,  כמו כן .  הזכות לעשות כן

 
 חבות 

,  כל תנאי , אלה " תנאי שימוש"במפורש בהנקבעת אחריות כל למעט ו, אסור על פי חוק בהם הדבר למעט מקרים 
,  מוטלים על פי חוקלהיות  מתנאי שימוש אלה או  עשויים להשתמע  היו  אחרת  אשר  ,  זכות או חבות,  ערבות ,  אחריות

   .אינם נכללים 
 

  , כולל)בגין נזקים כלשהם  שא בחבות בשום מקרה  ילא ת  GSK-ו ,  הבלעדית   כםבאחריות  ינובאתר ה   שלכםהשימוש  
כתוצאה מאיבוד   מושנגר ים או נזק , יםאו עונשי פיםעקי, ים תוצאתי, ים מקרי, נזקים או הפסדים ישירים, לא רקאך 



או להשתמש  חוסר היכולת לגשת  או    , בו  שימושה ,  לאתר   מהגישה   יםהנובע (  עסקיםהפרעה לאובדן נתונים או  ,  רווחים
על ידי   מו שנגר נזקים כולל , כולל נזקים למחשב או לנכס אחר זה דבר . ו כל שגיאה או השמטה בתכניוא, באתר 

באתר   שלכםרכוש אחר עקב השימוש במחשב או ב לפגועאחר שעלול  ני פוגעוירוסי מחשב או כל חומר טכנולוגי 
 .   אינטרנטהאתר מכולל הורדה של קבצים או תוכן אחר , זה
 

  לא הזמנה לעסקה 
.   GSKשל  ADR במכשירי  ניירות ערך או ב סחורמהווה הזמנה או הצעה להשקיע או לאינו דבר באתר זה  שום 

המובעים  דעה או ציפייה , התוצאות וההתפתחויות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מכל תחזית , בפרט
 . העבר של מחיר ניירות הערך כמדריך לביצועיהם בעתיד יביצוע אין להסתמך על ו,  באתר זה

 
  פני עתיד  ות צופ אמירות 

הכפופות לסיכונים ולאי וודאויות שעלולות לגרום לתוצאות בפועל להיות  ,  האתר עשוי להכיל אמירות צופות פני עתיד
הדוח  כולל "(, SEC - ה)"שהוגשו לרשות לניירות ערך  GSKלרבות סיכונים המפורטים בדוחות של , צפוי השונות מ

 .SEC  -הגישה ל  GSK  -האחרון ש 
 
 

הכותרות המשמשות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואינן משמשות לקביעת המשמעות או הפרשנות של  

 . תנאי שימוש אלה


