
Jognyilatkozat 

A www.mediris.hu/gyogyszereszigondozas honlapon elérhető Gyógyszernek nem minősülő 
kiegészítő termékek adatbázisában (Data base of non medication products) szereplő adatok, 
a lekérdező rendszer, a hozzá kapcsolódó software-ek és grafikai elemek szerzői jog által 
védettek (Bejelentés dátuma: 2014.02.26. - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – 
Tanúsítvány száma: 003094); ezek részben, vagy egészben történő másolása, az adatok 
bármilyen, a rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására illetőleg 
manipulálására, a programok visszafejtésére valamint módosítására tett kísérletek 
(amennyiben az Adatkezelő ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és 
polgári peres, valamint büntetőeljárás kezdeményezését vonhatják maguk után. 

A Gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek adatbázisában (a továbbiakban 
Adatbázis) található valamennyi információ csupán tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a 
képzett szakemberek szakmai tudását. Az Adatbázisban található adatok semmiképp nem 
helyettesítik, illetőleg nem teszik szükségtelenné a megfelelő szakember tanácsát, illetve 
felkeresését. 

Az Adatbázisban található adatok tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Az 
Adatkezelő adatbázisában található valamennyi információ közzététele során a lehető 
legnagyobb gondossággal jár el, ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a forrásadatok és 
az Adatbázisban található információk között. Kérjük, amennyiben rendelkezésre áll, az adott 
termékkör felügyeletét ellátó hatóság (pl.: OGYI, OÉTI) által jóváhagyott, illetve részére 
bejelentett betegtájékoztatókat és/vagy terméktájékoztatókat tekintse irányadónak! 

Tekintettel az Adatbázis informatív jellegére, az Adatkezelő elhárít mindennemű, a honlapon 
található adatokkal kapcsolatos felelősséget. A felhasználó az Adatbázis használatával 
figyelembe veszi a korlátozott felelősségből eredő hátrányokat, és kifejezetten úgy tekinti, 
hogy e hátrányokat megfelelően ellentételezik az ingyenesen megtekinthető honlap előnyei. 

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az oldalakról elérhető más internetes oldalak 
tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Adatkezelő oldalaira mutató internetes 
oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel a számítógéppel és egyéb 
eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az Adatbázis használata  során vírusok 
által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért. 

 

Regisztráció: 

A regisztráció során a Felhasználó egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a jelen felhasználási 
feltételeket elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezen 
nyilatkozat hiányában a Regisztráció folyamata megszakad, és így az Adatbázis sem válik 
hozzáférhetővé. 

A regisztráció és az adatszolgáltatás önkéntes. 

A regisztráció során kért, valós adatok megadásával a Felhasználó jogot szerez az 
Adatbázis rendeltetésszerű használatára, de a Felhasználó nem jogosult annak 
továbbértékesítésére, terjesztésére, vagy áruba bocsátására. 



Az Adatkezelő mint az Adatbázis birtokosa és az azt megjelenítő honlap üzemeltetője jogot 
formál arra, hogy a nem valós adatokkal regisztráló, téves vagy megtévesztő 
termékinformációs adatokat közlő Felhasználót kizárja az Adatbázis használatából. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az 
Adatkezelő követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 

Az Adatkezelő magyarországi székhelyű jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. 
Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szabályai az irányadók. Emellett az Adatkezelő az adatkezelés során figyelembe 
veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének 
rendelkezéseit. 
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