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תנאי שימוש זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את  מסמך  כפוף לובשירותים הקשורים בו,  כל שימוש באתר  

בעיון, בטרם שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש    השימושתנאי  

 .באתר

 כללי 

פלטפורמה  www.buclinics.comאתר האינטרנט   הינו  בו,  הכלולים  והקישורים  היישומים התכנים  לרבות   ,

חברת  ידי  - "(, אשר מופעלת ומנוהלת עלהפלטפורמה" או " BU CLINICS פלטפורמת"  – למתן מידע )להלן  

 ."(ארזון ונצ’רס בע”מ" – )להלן  ארזון ונצ'רס בע"מ

אם אינך מסכים לתנאים אלה,  ובינך.    ארזון ונצ’רס בע”מ תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, בין חברת 

והינך מתבקש להימנע מכל    ארזון ונצ’רס בע”מכולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך להשתמש בפלטפורמת  

 שימוש בה.

 .2022תנאי שימוש זה עודכן לאחרונה בחודש ינואר מסמך 

 ולגברים כאחד.    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור ונכלל בהם מתייחס לנשים

 וגילוי נאות - שימוש בפלטפורמהה

ונצ’רס בע”מבמסגרת השימוש בפלטפורמה,   מידע אודות ספקי  מ   ארזון  לך, לקבל  שונים,  שירותים  אפשרת 

"(, ובכלל זאת, ניתן ליצור קשר  םשירותיה" –)להלן    מחוץ לגבולות ישראלבתחומי האסתטיקה והקוסמטיקה,  

 , שיסייע לך במידע נוסף, בתכנון, וביצירת קשר עם ספקי השירותים השונים.ארזון ונצ’רס בע”מעם אחד מנציגי  

כי   ומסכים,  מאשר  ואתה  לך,  ידוע  לפלטפורמה,  הקשורה  אחרת  פעולה  כל  ו/או  בפלטפורמה  שימוש  בכל 

 שירות רפואי ו/או שירות ייעוץ רפואי.   אינם,  ארזון ונצ’רס בע”מהשירותים המוענקים על ידי 

 , לרבות כל שירות שניתן בקשר אליה או בעקבות השימוש בה, לא נועדה להיות ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  

 תחליף לייעוץ רפואי, הניתן על ידי רופאים ו/או ספקי שירותים רפואיים.

, לרבות השירותים, לצורך אבחון  ארזון ונצ’רס בע”מאתה מאשר ומסכים כי אינך עושה שימוש בפלטפורמת  

 בעיה רפואית, מצב רפואי ו/או מחלה ו/או כאמצעי לקביעת טיפול רפואי כלשהו.  

בכל הנוגע לשאלות לגבי מצב רפואי ו/או טיפול רפואי, עליך לבקש ייעוץ מרופא או מספק שירות רפואי מוסמך.  

בע”מפלטפורמת   ונצ’רס  ואינם  ארזון  מקצועי  רפואי  ייעוץ  מתן  להחליף  אופן  בשום  נועדו  לא  והשירותים,   ,
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 מסוגלים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה או מצב רפואי.  

זה  יהא  רפואיים,  שירותים  ספקי  ו/או  מרופאים  שתקבל  היחיד  הרפואי  הייעוץ  כי  ומסכים  מאשר  אתה 

  ארזון ונצ’רס בע”מ  -שיתקבל מרופאים ו/או ספקי שירותים רפואיים שתתקשר איתם, ובכל מקרה, לא מ

 .ארזון ונצ’רס בע”מו/או מי מטעמה ו/או באמצעות פלטפורמת 

ייעוץ רפואי ו/או לעכב קבלת  על  , בשום מצב,  לוותרהמשתמשים, שלא    בכל צירה  שבה ומפ  ארזון ונצ’רס בע”מ 

רפואי   נתונים   - כלשהו  ייעוץ  או  פרטים  פלטפורמת    בשל  או שנקראו, במסגרת  ארזון  שמופיעים, שנמסרו 

 , השימוש בה, ו/או איזה מהשירותים. ונצ’רס בע”מ

לחדר המיון בבית החולים הקרוב או התקשר לקבלת  בכל מקרה חירום, צור מיד קשר עם הרופא שלך, גש    בפרט,

 למגן דוד אדום(.  101עזרה דחופה )בישראל, חייג  

טפורמה, מנהליה, עובדיה, קבלניה, סוכניה וכל אדם אחר הפועל מטעמה, אינם  לרבות הפל  ,ארזון ונצ’רס בע”מ

ממליצים על בדיקות מסוימות או על רופאים, מוצרים, שירותים, פרוצדורות, או חוות דעת או מידע אחר או  

ם  וכל התקשרות שתערוך עם גורמי  –  ארזון ונצ’רס בע”מ תוכן אחר כלשהו, אשר מופיע או מקושר בפלטפורמת  

 כלשהם, הינה באחריותך ובשיקול דעתך הבלעדי.   

כל גורם או מקור אחר כלשהו, שהגעת אליו בעקבות השימוש בפלטפורמה, אחראי באופן מלא ובלעדי, לדבריו  

 . ארזון ונצ’רס בע”מולפעולותיו, ובכל מקרה, אינו מייצג או פועל מטעמה של  

 הגבלת אחריות

, וכן בקשר  ארזון ונצ’רס בע”מעדי, בכל סיכון הכרוך בשימוש בפלטפורמת  אתה נושא באופן בלכי  ידוע ומוסכם,  

אשר   שירותים,  ונותני  ספקים  ידי  שמוצעים  וטיפול,  שירות  בעקבות  לכל  כלשהי,  בהתקשרות  עמם  תתקשר 

 השימוש בפלטפורמה.  

אשר מכילים  ולרפואה  עשויה להכיל מידע, לרבות חומרים הקשורים לבריאות    ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  

בפלטפורמת   החומרים  גוף האדם.  של  בע”מ המחשה  ונצ’רס  בלבד.    ארזון  מבוגרים  לשימוש  ארזון  מיועדים 

, לרבות מנהליה, עובדיה, קבלניה, סוכניה וכל אדם הפועל מטעמה או בקשר אליה, אינם אחראים,  ונצ’רס בע”מ

 יישומיה, תכניה וקישוריה על ידי קטינים. ,  ארזון ונצ’רס בע”מלכל שימוש או חשיפה לפלטפורמת 

ונצ’רס בע”מ ו/או עקיף כלשהו, במעשה או במחדל,    ארזון  ישיר  נזק  ולא תהא אחראית לכל  אינה אחראית 

ו/או   מרפאות  קליניקות,  לרבות  שלישי,  צד  לבין  המשתמש  שבין  אינטראקציה  או  התקשרות  מכל  כתוצאה 

גורם אח ו/או  כל ספק שירות  ו/או  ונצ’רס בע”מר, שאינו חברת  רופאים,  ו/או תשפה את  ארזון  ולא תפצה   ,

אינטראקציה   או  התקשרות  מכל  כתוצאה  למשתמש  שיגרם  תשלום  ו/או  הפסד  ו/או  נזק  כל  בגין  המשתמש 

 כאמור. 

לא תהא אחראית לכל נזק או הוצאה, שיגרמו כתוצאה מכל ביטול הזמנה בקשר לנסיעה    ארזון ונצ’רס בע”מ

השירותים, או כל עניין הקשור בהם ו/או בטיסה, בסידורי הלינה, או בכל עניין אחר בקשר   לחו"ל לצורך קבלת

 לקבלת השירותים.   
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ידי המשתמש הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.   על  ונצ’רס בע”מ הנתונים הנמסרים  לא תהא    ארזון 

ל המשתמש במסירת הנתונים,  אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ככל שייגרם, כתוצאה מטעות ו/או שגיאה ש

 בכוונה או שלא בכוונה, והמשתמש הוא שיהיה אחראי לכל נזק כאמור. 

כל שימוש באתר ו/או באתרים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל  

ו/או    ונצ’רס בע”מ  ארזוןזאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. גלישה באתר האינטרנט של  

עיון בתכנים שבאתר,או באתרים אחרים שאליהם הגעת בעקבות השימוש בפלטפורמה, הינם   כל שימוש או 

 באחריותך בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתרים. 

שה במסגרתה ו/או בקשר לשימוש בה,  וכל המידע שכלול בה ו/או שיש אליו גי  ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  

( ללא כל אחריות או מצג מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, בחיקוק או באופן  AS ISניתנים כפי שהם )

 אחר.

נותנים מצג כלשהו,  , מנהליה, עובדיה, קבלניה וסוכניה אינם  ארזון ונצ’רס בע”ממבלי להגביל את האמור לעיל,  

 להלן:המפורטים  נושאים אינם נושאים באחריות כלשהי, ולא יחובו בחיוב כלשהו, בכל עניין הקשור ל

ונצ’רס בע”מהמוצגות בפלטפורמת    ,הדיוק, המהימנות, השלמות או מסגרות הזמן • , או במסרים  ארזון 

ארזון ונצ’רס  פלטפורמת  ה למסגרת כל פעילות הקשוראו ב  ,ארזון ונצ’רס בע”מבפלטפורמת    שיימסרו

 ; בע”מ

  -הציות לכל חוק או תקנה ממשלתית הדורשים גילוי מידע על טיפולים, התקנים, מוצרי תרופה במרשם  •

או    ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  או אמצעי, שכלול או קשור לכל מידע    לש  או ציות  אישורבקשר לאו  

 שימוש בה; ל

,  רפואיאישי או  גישה למידע  , אשר ייתכן שתהא לו  אדם או אתר  רמת האבטחה, של כלאו    ,פרטיותרמת ה •

 ;)לפרטים נוספים ראה מדיניות הפרטיות( ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת באמצעות או בקשר ל

איכות הטיפול שיינתן במסגרת השירותים ו/או כל מעשה או מחדל של ספק השירות, ו/או של כל גוף,   •

 ; או תים או שבמסגרתם ניתנו השירותיםמוסד או ישות, אשר קשורים לשירו

, פעולה או פרוטוקול ( רפואי או אחר)האיכות, האמינות, השלמות ו/או מסגרות הזמן של כל שירות, טיפול   •

רפואי, כל תרופה או התקן רפואי; כל תוסף או חומר אחר, בין אם נבלע או ניתן או מיושם באופן אחר; או  

, השירותים ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  ייחסות כלשהי, במסגרת  שיש אליו התכל טיפול אשר נדון או  

 מן האמור לעיל.   תכל תוצאה הנובעבקשר לאו  -או בכל עניין הקשור בהם, או בעקבות השימוש בהם 

בכל פיצוי שהוא  באופן כלשהו,  , מנהליה, עובדיה, קבלניה וסוכניה לא יהיו חבים  ארזון ונצ’רס בע”מבכל מקרה  

גופנית, מוות בשגגה, הפסדי רווח או  בקשר  )לרבות, וללא הגבלה,   לנזקי תאונה או נזקים תוצאתיים, חבלה 

בקשר  , או  (בפלטפורמה )לרבות כל עניין הקשור בההנובע מהשימוש או מהמידע המוצג באתר,    ,פיצויים על נזק(
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תוצאות המתקבלות  לאו  הקשורים לאתר או לפלטפורמה  שי מקצוע  נכל שירות הניתן על ידי עוסקים או אל

ארזון  משירותים אלה, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם  

תרים קיבלו הודעה על נזקים אלה ובין אם  או מנהליה, עובדיה, קבלניה או סוכניה הנזכרים בא  ונצ’רס בע”מ

 . לאו

 

עסקית    האו שותפאו כל יישות מכוסה אחרת,  מבוטחת,    ,נותנת שירות, משלמתספק,  אינה    ארזון ונצ’רס בע”מ

משנת   והאחריות  הרפואי  הביטוח  ניידות  חוק  מתוקף  והאבטחה  הפרטיות  כללי  חוק  HIPPA)  1996לפי   ,)

והתקנות שתוקנו לפיהם. ללא    2009( משנת  HITECHות כלכלית ורפואית )טכנולוגיית מידע הבריאות לבריא

למעמד,   בע”מ קשר  ונצ’רס  השיפוט    ארזון  בתחומי  החלים  החוקים  את  לקיים  סביר  מאמץ  כל  תעשה 

( וחוק הגנת הפרטיות,  GDPR)   General Data Protection Regulation, לרבות אך ללא הגבלה,  הרלוונטיים

והתקנות מכוחו, הנוגעים למידע האישי שלך. לדיווח בנושאי פרטיות או אבטחה של מידע רפואי   1981-תשמ"א

  קישורים, יש לפנות ללא דיחוי לממונה על הפרטיות לתכנים וקשר ל, או בארזון ונצ’רס בע”ממוגן בפלטפורמת 

 / 052-3092022  בטלפון ארזון ונצ’רס בע”מ של 

 

 פרטיות

תתבקש בין היתר, למסור לנו מידע אודותיך, לרבות מידע רפואי ובריאותי, במסגרת השימוש בפלטפורמה,  

והכל   אודותיך,  כאמור  מידע  נאסוף  של  ואנו  הפרטיות  למדיניות  ובכפוף  בע”מבהתאם  ונצ’רס  לעיון  ארזון   .

ככל שאינך מסכים לאיזה מסעיפי    [./https://buclinics.com/privacy-policyבמדיניות הפרטיות הקש כאן: ]

 מדיניות הפרטיות, נא הימנע מכל שימוש באתר.

 

 ארזון ונצ’רס בע”מ -רכישות, וסעדים נוספים העומדים להתקשרויות, ביטול 

בע”מ ונצ’רס  לבטל    ארזון  פעולהרשאית  עליך    כל  לאסור  ו/או  ממנה  חלק  כל  כל  ו/או  גורף,  שימוש  באופן 

ביצעת באתר    , לרבות באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שבו ארזון ונצ’רס בע”מבפלטפורמת  

 אחת או יותר, מהפעולות האסורות המפורטות להלן:  ארזון ונצ’רס בע”מ או במסגרת האינטראקציה עם 

 שגויים ו/או לא מדויקים. התחזות, מסירת פרטים  .1

 תשלום כלשהו.  עמידה ו/או פיגור ב-אי .2

 שימוש באתר עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת ומראש לכך. .3

 שימוש מסחרי באתר ו/או ניצול הפלטפורמה, באופן כלשהו לטובת שימוש מסחרי.  .4

 רבות באתר. איסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים בפלטפורמה, ל .5

 פעולות שמטרתן פגיעה בפרטיות של משתמשים אחרים בפלטפורמה.   .6

ו/או בשירותים המוצעים על ידה ו/או במי מטעמה ו/או    ארזון ונצ’רס בע”מ-פעולות שמטרתן פגיעה ב .7

 בצד שלישי כלשהו. 
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תר  כל פעולה שמטרתה החדרת וירוסים ו/או תולעים ו/או כל קוד או תוכנת מחשב זדונית אחרת לא .8

 ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חמורה אחרת. 

 הפרת כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו.  .9

 קניין רוחני  

ו/או בפלטפורמת  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שקשורות או כלולות באתר ו/או באיזה מהדפים באתר  

)ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, קבצים גראפיים, עיצוב האתר, יישום, טקסט,    ארזון ונצ’רס בע”מ 

( ו/או קשור לאתר, שם האתר, שם המתחם  וכל חומר אחר הכלול  וכל סימני  domainתוכנה,  ( שלא האתר, 

או צד    ארזון ונצ’רס בע”מהינם קניינם של    –המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לאו( באתר ו/או שקשורים באתר(  

ארזון  , ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, בלא הסכמת  רישיון לעשות בו שימוש  ארזון ונצ’רס בע”מ-שלישי שיש ל

 , בכתב ומראש. ונצ’רס בע”מ

יק, להציג בפומבי, לפרסם, להפיץ או להעביר, איזה מהחומרים האמורים ו/או כל עניין אחר הקשור  אין להעת

 . ארזון ונצ’רס בע”מבקשר כלשהו לאתר, בטרם קבלת הסכמה מפורשת בכתב, מראש של 

 
 
 

 דמי ביטול –  מדיניות החזר כספים

ניתן לבטל ללא עלות   - ימי עסקים מיום מתן השירות   7אבל לא יאוחר מ יום לאחר ביצוע העסקה 14עד  ביטול

 ₪ ולא יותר(.  100עד  - 5%פרט לעלות דמי הביטול ) 

ניתן לבטל בעלות של    –  מיום מתן השירותימים    3עד  וימים מיום מתן השירות    7במידה והביטול הינו פחות מ

 מדמי העסקה.  10%

 . לא ניתן לבטל – מתן השירות מיום   ימים  3במידה והביטול הינו פחות מ 

 

 קישורים ותכנים של צדדים שלישיים 

יופיעו קישורים לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים.    או בקשר לפלטפורמהייתכן שבמסגרת  

אינה שולטת או מפקחת    ארזון ונצ’רס בע”מ-ו  ארזון ונצ’רס בע”מ-תכנים ושירותים אלו אינם בהכרח קשורים ל

ונצ’רס בע”מ עליהם.   נושאת באחריות בקשר לתכנים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם    ארזון  אינה 

והגורמים הקשורים    ארזון ונצ’רס בע”מבהם, או מהסתמכות עליהם, והינך מוותר על כל טענה כלפי    מהשימוש

בה, וכן על כל דרישה או תביעה, בגין אובדן, נזק, עוגמת נפש, או כל עניין אחר, הקשורים בתכנים שסופקו  

 במסגרת קישורים, תכנים או שירותים של צדדים שלישיים כאמור. 

 

 שיפוי

, עובדיה, וכל גורם  ארזון ונצ’רס בע”מ, מתחייב לשפות את  ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  אתר ובמשתמש בכל  

טרחת  -הקשור בה או הפועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם )לרבות שכר

 ש אלו. ודין והוצאות משפט(, כתוצאה מהפרת המשתמש, תנאי שימ-עורך

, עובדיה וכל גורם  ארזון ונצ’רס בע”מ, מתחייב לשפות את  ארזון ונצ’רס בע”מפלטפורמת  אתר ובמשתמש בכל  
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כתוצאה   שלישי,  צד  ידי  על  נגדם  דרישה שתועלה  ו/או  טענה, תביעה  כל  בגין  הפועל מטעמה,  או  בה  הקשור 

 מהפרת המשתמש את תנאי שימוש אלו. 
 

 שינוי תנאי השימוש 

פלטפו כי  ומוסכם,  בע”מרמת  ידוע  ונצ’רס  שתכופים    ארזון  )ייתכן  לשינויים  ונתונה  מטבעה,  דינאמית  הינה 

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש    ארזון ונצ’רס בע”מומהותיים(, וכי  

 בפלטפורמה. 

 הינך נדרש להתעדכן בתנאי השימוש המעודכנים, מעת לעת.

וה הסכמה מלאה לתנאי השימוש, העדכניים, כפי שיפורסמו באתר האינטרנט בעת  כל שימוש בפלטפורמה, מהו

 השימוש. 
 

 סמכות שיפוט

הדין החל על הפלטפורמה ועל כל עניין קשור בה )לרבות תנאי שימוש אלו(, ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר  

הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או  ישיר ו/או עקיף לפלטפורמה, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות  

אביב  -סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לפלטפורמה, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל

 יפו )ולא לכל ערכאה אחרת(. 
 

 הודעה בכתב

  או מגורמים הקשורים אליה, לרבות כל "הודעה   ארזון ונצ’רס בע”מ-הינך מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מ 

 . שימוש בפלטפורמהזנה על ידך במסגרת הובכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה ה
 

 פרטי קשר

 052-3092022טלפון 

 info@buclinics.comדוא"ל 

 6107075, תל אביב יפו, ישראל, 3רחוב אלוף מגן קלמן 
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Terms of Use and Disclaimer for Tour BU  
 

Tour BU (“Tour BU”) provides the Tour BU Platform (the “Tour BU Platform”), its 
applications, content and links for informational and commercial purposes only.  The 
Tour BU Platform, applications, content and links are not intended as a substitute for 
the advice provided by physicians or health care providers.  Neither you nor your health 
care provider may use the Tour BU Platform, Applications, Content or Links to diagnose 
a health problem, condition or disease, or as a means of determining treatment.  Tour 
BU Platform Users are encouraged to share any Content with health care providers, but 
as a condition of using the Tour BU Platform, agree that the only health advice received 
will be from your health care provider, and not from or through Tour BU , or any of its 
principals, officers, directors, employees, contractors or agents.  
 
ALWAYS SEEK THE ADVICE OF A PHYSICIAN OR QUALIFIED HEALTH PROVIDER 
WITH ANY AND ALL QUESTIONS YOU MAY HAVE REGARDING A MEDICAL 
CONDITION OR TREATMENT. THE TOUR BU PLATFORM, APPLICATIONS, 
CONTENT AND LINKS ARE NOT INTENDED IN ANY WAY TO BE A SUBSTITUTE 
FOR PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE.  THE TOUR BU PLATFORM, 
APPLICATION, CONTENT AND LINKS CANNOT DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR 
PREVENT ANY DISEASE OR MEDICAL CONDITION.   NEVER DISREGARD 
MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING SUCH ADVICE BECAUSE OF SOMETHING 
ON THE TOUR BU PLATFORM, ITS CONTENT OR LINKS. 
 

The Tour BU Platform, applications, content and links do not provide emergency or 
other medical or health services or advice. In the event of an emergency, immediately 
contact your physician, go to the emergency room of the nearest hospital, or call for 
emergency help (e.g., dial 911 where 911 service is available). 
 

Tour BU, and its principals, employees, contractors and agents, do not recommend or 
endorse any specific tests, physicians, products, procedures, opinions, or other 
information or content that may be contained in or linked to from the Tour BU Platform, 
applications, content and links.  Each linked source speaks for itself and not for or on 
behalf of Tour BU. 
  
The Tour BU Platform, content and links may contain information, including health or 
medical materials, that contain graphic depictions of human anatomy.   The materials on 
Tour BU Platform are intended for use by adults only.  Neither Tour BU  nor any of its 
principals, employees, contractors or agents are responsible for any use of or exposure 
to the Tour BU Platform, applications, content and links by children.  
 

You assume the sole risk of using the Tour BU Platform, applications, content and links 
and any services or treatments offered by vendors or providers accessed through the 
Tour BU Platform, applications, content and links. 
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THE TOUR BU PLATFORM, APPLICATIONS, CONTENT AND LINKS, AND ANY 
OTHER INFORMATION ACCESSABLE THROUGH THEM ARE PROVIDED ‘AS IS’ 
AND ‘AS AVAILABLE’ AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE.   
 

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, TOUR BU ,  ITS PRINCIPALS, EMPLOYEES, 
CONTRACTORS AND AGENTS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES 
ABOUT THE FOLLOWING: 
 

• THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE 
TOUR BU PLATFORM, APPLICATIONS, CONTENT AND LINKS, OR 
COMMUNICATIONS PROVIDED ON OR THROUGH THE USE OF THE TOUR 
BU PLATFORM; 

 

• THE COMPLIANCE WITH ANY GOVERNMENT LAWS OR REGULATIONS 
REQUIRING DISCLOSURE OF INFORMATION ON THERAPIES, DEVICES, 
PRESCRIPTION DRUG PRODUCTS OR THE APPROVAL OR COMPLIANCE OF 
ANY INFORMATION OR TOOLS CONTAINED IN OR ACCESSABLE THROUGH 
THE TOUR BU PLATFORM, CONTENT AND LINKS;  

 

• THE PRIVACY OR SECURITY OF ANY PERSON OR SITE WHICH MAY HAVE 
ACCESS TO PROTECTED HEALTH INFORMATION THROUGH THE TOUR BU 
PLATFORM, CONTENT AND LINKS; OR 

  
• THE QUALITY, RELIABILITY, COMPLETENESS, AND/OR TIMELINESS OF ANY 

SERVICE, MEDICAL OR OTHER TREATMENT, ACTION OR PROTOCOL, ANY 
MEDICINE OR MEDICAL DEVICE; ANY SUPPLEMENTS OR OTHER 
SUBSTANCES, WHETHER INGESTED OR OTHERWISE USED OR APPLIED; 
OR ANY TREATMENTS DISCUSSED OR REFERRED TO IN THE TOUR BU 
PLATFORM, APPLICATIONS, CONTENT AND LINKS, OR ANY OUTCOME 
FROM ANY OF THE FOREGOING. 

 

IN NO EVENT SHALL TOUR BU , OR ITS PRINCIPALS, EMPLOYEES, 
CONTRACTORS OR AGENTS, BE LIABLE FOR ANY DAMAGES (INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, 
PERSONAL INJURY, WRONGFUL DEATH, LOST PROFITS, OR DAMAGES) 
RESULTING FROM THE USE OF INFORMATION ON THE WEBSITE, ANY LINKED 
INFORMATION OR THE CONTENT THEREIN, OR ANY SERVICES PROVIDED BY 
VENDORS OR PROFESSIONALS LINKED ON THE WEBSITE OR THE OUTCOME 
OR RESULTS OF SUCH SERVICES, WHETHER BASED ON WARRANTY, 
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT 
TOUR BU , OR ITS PRINCIPALS, EMPLOYEES, CONTRACTORS OR AGENTS 
MENTIONED ON THE SITES ARE ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.  
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Tour Bu is not a provider, payer or other covered entity, or a business associate under 
the privacy and security rules under the Health Insurance Portability And Accountability 
Act Of 1996 (HIPAA) The Health Information Technology For Economic And Clinical 
Health (HITECH) Act Of 2009, and the regulations promulgated thereto.  Regardless of 
status Tour BU shall make every reasonable effort to comply with applicable laws in 
relevant jurisdictions including but not limited to the European Union General Data 
Protection Regulation (“GDPR”), regarding your personal information.  Any questions or 
concerns regarding the privacy or security of protected health information on the Tour 
BU Platform, or in the content or links, shall be reported to the Tour BU Privacy Officer 
immediately at +1-800-608-9414. 
 
 

 
 

 

 


