AbbVie Türkiye Facebook Kılavuzu
AbbVie Türkiye Facebook sayfasını ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. AbbVie, Facebook sayfasını
dünyanın dört bir yanındaki ciddi sağlık sorunlarını ve AbbVie hakkındaki hikâyeleri paylaşmak için
kullanmaktadır.
Çok farklı hukuki şartlara tâbi olan, son derece kontrollü bir sektörde çalışmaktayız. AbbVie Facebook
sayfasını ürünlerimiz, başka şirketlerin ürünleri, ya da tedavi seçeneklerine regülasyonlar nedeniyle
yer verilememektedir. Tedaviler hakkındaki bilgi almak için doktorunuza danışınız.
Bu düzenlemeler nedeniyle, tartışmaların konuya yönelik ve yapıcı olması gerekmektedir. AbbVie
Facebook sayfasında, aşağıdakileri içeren yorumlar yapıcı kabul edilmeyecek ve silinebilecektir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Başka şirketlerin ürünlerinin isimlerine yer veren;
Sağlık veya medikal konularda tavsiyeler sunan;
Görüntüler, videolar ve bağlantılar da dahil küfür, aşağılama, hakaret, saldırı, istismar,
ayrımcılık veya küçültücü içeriklere yer veren;
Aşağılayıcı, tehdit edici, şiddeti veya yasadışı davranışları teşvik eden;
Kişilerin isim ve e-posta adresleri gibi kişisel bilgiler içeren;
Telif haklarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlâl eden;
Ticari yapıda olan; ürün veya hizmet satma, veya başka sosyal topluluklara takipçi toplama
amacı güden;
Aşırı tekrarcı olan ve/veya topluluk için rahatsız edici olan (SPAM); veya
Facebook şartlarını ve politikalarını ihlâl eden.

Yukarıdaki kurallara karşı gelen takipçiler Facebook sayfamızda engellenebilecektir. Bu durumda
kullanıcı artık haberlerimizi izleyemeyecek, iletilerimize yorum yapamayacaktır.
AbbVie’nin beğendiği Facebook hesapları ve beyanları AbbVie’nin bu hesapları veya ürettikleri içeriği
desteklediğini göstermez. AbbVie üçüncü taraflara ait herhangi bir içerikten sorumlu değildir ve bu
konuda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. AbbVie tarafından ifade edilen bilgiler, Securities and
Exchange Commission başvurularında yer alan ve AbbVie.com’da görülebilecek ileriye yönelik
beyanda belirtilen risk faktörleri ve bilgiler çerçevesindedir. Bu kanallarda sunulan hiçbir şey AbbVie
menkul kıymetlerine yatırım yapmak veya bunları alıp satmak için bir teklif ya da davet
oluşturmamaktadır.
Medikal yan etkiler
Bir AbbVie ürününün sizde herhangi bir medikal yan etkiye yol açtığını düşünüyorsanız lütfen derhal
hekiminize, eczacınıza veya bir sağlık uzmanına danışınız. Bu yan etkiyi, ürünle ilgili bir sorunu veya
sorularınızı bilgi@abbvie.com e-mail adresini kullanarak doğrudan bize bildirebilirsiniz.
Kişisel sağlığınızla ilgili bilgileri Facebook’ta, diğer sosyal medya sitelerinde ve genel olarak internette
paylaşmamanızı öneririz. Ancak herhangi bir yan etkiyi anlatmak için bize bir mesaj göndermek
isterseniz, daha fazla bilgi için sizi aramamız gerekebilir ve bu durumda e-posta adresinizi isteyebiliriz.

Kişisel bilgilerin kullanımı ve saklanması
AbbVie gerekli onayları almadan kimlik tanımlayıcı bilgileri Facebook hesabında açıklamaz ve
paylaşmaz. Özel Facebook kimliğinizi, e-postanızı veya kimliğinizi tanımlayıcı başka bilgileri kaydetmez
veya kullanmaz. Ancak bir yan etkinin ya da ürünle ilgili bir sorunun bildirildiği durumlarda, geçerli
yasalar uyarınca adınız, bulunduğunuz yer, sağlıkla ilgili bilgileriniz veya benzeri kimlik bilgilerinizi
saklamamız ve kullanmamız gerekecektir. Bu bilgilerin AbbVie Farmakovijilans ve Hasta Güvenliği
bölümüne ve/veya ruhsatlandırma makamlarına verilmesi gereklidir. Ayrıca kimlik bilgilerinizi
denetim amaçlı olarak da saklamamız gerekmektedir.
AbbVie bazı durumlarda yorumları ve mesajları yönetmemize yardımcı olmak üzere üçüncü şahıs
hizmet sağlayıcıları kullanmayı tercih edebilir. Bu durumda onlar da bizimle paylaştığınız kimlik
bilgilerine erişim sağlayacaklardır. Bu tür üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kimlik bilgilerinizi korumak
ve güvenliğini sağlamak için eğitim almış ve sözleşme gereği taahhütte bulunmuşlardır.
Bizimle paylaştığınız bilgilere Facebook’un da erişim sağlayabildiğini unutmayınız. Daha fazla bilgi için:
Facebook Gizlilik Politikası
AbbVie Facebook topluluğunun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.
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