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(General Data Protection Regulation – röviden GDPR) értelmében 2018. május 25-től adatvédelmi
szabályzattal kell rendelkeznie minden olyan vállalkozásnak, amely online adatkezelést, vagy ehhez
kapcsolódva bármilyen személyes adatot (ügyféladatot) kezel.
A gyogytermektar.hu internetes portálon személyes adatok tárolása és kezelése nem történik, így
a fenti jogszabály az itt publikált adatokra nem vonatkozik.

Magunkról
A HC Pointer Kft. több mint húsz éve foglalkozik gyógyszertári és egészségügyi informatikai
rendszerek fejlesztésével. Országosan közel ötszáz közforgalmú és intézeti gyógyszertár, illetve
gyógyászati
segédeszköz,
egyéb
termékforgalmazó
alkalmazza
gyógyszerinformációs,
készletgazdálkodó rendszereinket. Napi munkánk, a gyógyszerészekkel történő találkozások
alkalmával gyakorta hangzik el véleményként, hogy a gyógyszernek nem minősülő termékkörről a
vásárlókhoz eljuttatott információk sok esetben bizonytalan minőségűek, és nem szolgálják a
megfelelő tájékoztatást. A fejlesztők célja, hogy a gyógyszernek nem minősülő készítményekről az
egészségügyi szakemberek, betegek és fogyasztók számára hiteles információkat szolgáltassanak.
Kérjük, fokozottan vegyék figyelembe, hogy ezen információk közhiteles forrásának hiányában az
egyéb adatforrásokból származó esetleges pontatlanságokért, valamint az adatok felhasználásából
adódó károkért az adatbázis fejlesztői, illetve az Adatkezelő nem vállalnak felelősséget. A
Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisában található készítményekkel
kapcsolatos információk betegség esetén nem helyettesítik a szakemberek megkeresésének
szükségességét.
Hiszünk benne, hogy Önök tapasztalják a legjobban, napjainkban az egészséges életmód folytatása,
az egészségmegőrzés fontossága szerencsére egyre nagyobb jelenőséggel bír, melynek okán a fent
említett termékkör is egyre inkább az érdeklődés középpontjába került. Kérjük, legyenek partnereink
a közös szakmai munkában, a pontos és hiteles információk közlésében!

