
Jogi nyilatkozatok 

 
Az Ön által látogatott weboldal üzemeltetője a Privát Doktor Egészségügyi Szolgáltató és 
Adatfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: “Szolgáltató”). A 
Szolgáltató részletes adatai: 

• Cégnév: Privát Doktor Egészségügyi Szolgáltató és Adatfeldolgozó Zrt. 

• Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék  

• Cégjegyzékszám: 01-10-045987 

• Székhely: 1095 Budapest, Mester u 5. 

• E-mail: info@privatdoktor.hu 

• Adószám: 14294112-2-43 

• Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosító száma:  

A jelen weboldalon található egészségügyi, valamint életmódra vonatkozó információk csupán 
tájékoztató jellegűek, nem használhatók fel betegségek diagnosztizálására, és nem helyettesítik 
az egészségügyi szakemberek által nyújtott tanácsot, kezelési javaslatot. Ezért bármilyen 
egészségügyi panasz esetén kérjük, további tájékoztatásért, valamint a leginkább megfelelő 
kezelésről való döntés meghozataláért forduljon a megfelelő egészségügyi szakemberhez! 

A weboldal használatának feltételeként a felhasználó köteles elolvasni és elfogadni a jelen 
szolgáltatási feltételekben előírtakat. A weboldal használatával a felhasználó elismeri, hogy a 
jelen szolgáltatási feltételeket megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A weblapon található információ jelenleg magyar nyelven érhető el.  

Ügyfélszolgálatunk kérésére az +3670              elektronikus elérhetőségen ad további 
tájékoztatást a weboldal vagy a PrivátDoktor szolgáltatás tartalmával, illetve jelen 
tájékoztatóval kapcsolatban. 

1. Adatkezelési szabályok 
 
Az adatkezelési feltételekről részletesen az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.  

2. Linkek 
 
A honlap, és annak tartalma kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amely más 
weboldalakra vezethetnek. Ezen weblapok üzemeltetőinek adat- és információvédelmi 
gyakorlatáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A weboldalra mutató hivatkozás 
mindenki számára engedélyezett, azzal, hogy a felhasználás nem sértheti a 4. pontban 
meghatározott feltételeket, nem készíthető frame keretrendszer a weboldal tartalma köré. A 
Szolgáltató jó hírnevét sértő tartalom semmilyen módon nem engedélyezett. 



3. A felelősség kizárása 
 

Tekintettel az internet nyitottságára és biztonsági hiányosságaira, az elektronikus formában 
elküldött üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája okán keletkezett 
károk tekintetében a Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget. A Szolgáltató kizárja 
továbbá a felelősségét a weboldal használatából, vagy annak használatára való képtelenségéből, 
nem megfelelő vagy hibás működéséből, a vonal- vagy rendszerhibából eredő olyan közvetlen 
vagy közvetett károkért, melyek a weboldalon található adatoknak a Szolgáltatótól független, 
vagy harmadik személy által történő jogosulatlan megváltoztatása, vagy hasonló okból 
keletkeztek. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az olyan károkért, melyek a felhasználóknak a 
rosszindulatú programokkal szembeni védekezésének hiányára, vagy nem megfelelő 
védekezésére vezethetőek vissza. Ilyen károk különösen: vírusok, támadások, ezekből fakadó 
adatlopás, adatvesztés, adatok harmadik személyek általi módosítása. A Szolgáltató szintén 
nem vállal felelősséget a felhasználói adatokkal, mint a belépési azonosítók, jelszavak, fizetési 
kódok és azonosítók, valamint bankkártya adatokkal kapcsolatos károkért, melyek az adatok 
szabálytalan, illetve gondatlan kezeléséből erednek. A weboldal üzemeltetője pontos és hiteles 
információk közlésére törekszik, azonban, tekintettel az orvostudomány és az orvosi gyakorlat 
folyamatos változására, az egyes esetekre vonatkozó speciális igényekre, a tájékoztatásból 
eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalon 
fellelhető információk valamennyi látogató egészségügyi és orvosi követelményeinek 
megfelelnek, így a Szolgáltató nem tehető felelőssé a weboldalon található információk 
használatából eredő károkért.  

4. Szerzői jogok 
 
A weboldalon található ábrák, képek, ikonok, logók, illetve más tartalmak, eltérő megjelölés 
hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, melyek felhasználására csak bizonyos 
törvényi korlátok között kerülhet sor. A weboldalon található anyagoknak a Szolgáltató 
előzetes hozzájárulása nélkül történő bárminemű felhasználása – beleértve azok módosítását, 
újra előállítását, nyilvános közzétételét, előadását, terjesztését, illetve azok egyéb módon való 
nyilvánosságra hozatalát, kereskedelmi célú felhasználását – szigorúan tilos. A weboldalon 
történő elhelyezés önmagában nem tekinthető a Szolgáltató hozzájárulása megadásának. A 
weboldalon feltüntetett tartalom más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati 
rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A Szolgáltató által, a weboldalon 
közzétett valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melyek engedély nélküli 
felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló és egyéb jogszabályokba 
ütközik, mely jogszabályok megsértése az azokban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga 
után. A weboldal tartalmának saját, személyes felhasználása céljából a felhasználó 
számítógépén való tárolásához, annak kinyomtatásához a Szolgáltató hozzájárul. A személyes 
felhasználástól eltérő, üzleti jellegű felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával engedélyezett. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen a 
Szolgáltatónak küldött anyag (mint minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájl, 



továbbá kép, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állomány, futtatható és nem 
futtatható bármilyen állomány) tekintetében a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem 
kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint 
kerülhetnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz 
közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre). 

5. Vegyes rendelkezések 
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen feltételek tartalmát bármikor módosítsa, így annak 
érdekében, hogy mindig a hatályos információ birtokában legyen, javasoljuk a weboldal időről-
időre történő újbóli áttanulmányozását. A változtatásokat a weboldal használatával valamennyi 
felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 

6. Előforduló hibák 
 
A weboldalon a PrivátDoktor szolgáltatással kapcsolatban megjelenített információ kizárólag 
tájékoztatás céljából kerül közzétételre, a PrivátDoktor szolgáltatás hatályos feltételeit a 
Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 

 

 


