Jogi nyilatkozat
A Honlap használatának feltételei
Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a http://www.sosdent.hu internetes címen elérhet ő
honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával az
alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
Szerzői jog
A Honlap kizárólagos tulajdonosa az S.O.S. Dent Kft. (továbbiakban: Honlap tulajdonos). A Honlapon
található anyagok egészét vagy részeit kizárólag a Honlap tulajdonosának írásbeli engedélyével és a
forrás pontos megjelölésével jogosult módosítani, újra el őállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni,
terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A
Honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit
bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó
mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhet ővé tenni. Tilos
továbbá a Honlapon található műalkotások fotóinak reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában
történő felhasználása.
A Honlap tulajdonosa azonban beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra, nem
kereskedelmi célra a szabad felhasználás körében ön a Honlap tartalmát, vagy kivonatait
számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A Honlap elemeit a szerz ői jogi és más törvények külön
védik, amelyeknek értelmében a Honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A
Honlap tulajdonosának elnevezése, logója és grafikája védjegyoltalom alatt áll. Honlap logója,
grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Honlap tulajdonosának el őzetes
írásbeli engedélye nélkül.
Információk, ajánlatok
A Honlapon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag
tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.
A Honlapon külső oldalakra mutató hivatkozások (linkek) is találhatók. A Honlap tulajdonos
semminemű felelősséget nem vállal ezen hivatkozások által elért oldalak tartalmáért, illetve ezen
oldalak adatkezelési biztonságáért.
A HONLAP ANYAGAI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ISMERETTERJESZTŐ JELLEGŰEK, ÍGY NEM
ADHATNAK VÁLASZT MINDEN OLYAN KÉRDÉSRE, AMELY EGY ADOTT BETEGSÉGGEL VAGY
MÁS TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHET, ÉS SEMMILYEN ESETBEN NEM
PÓTOLHATJÁK A FOGORVOSOKKAL, ORVOSOKKAL, GYÓGYSZERÉSZEKKEL VAGY MÁS
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKKEL VALÓ SZEMÉLYES TALÁLKOZÁST, BESZÉLGETÉST ÉS
GONDOS KIVIZSGÁLÁST.
A felelősség kizárása
A Honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen
károkért. A Honlap tulajdonosa nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a Honlap
használatával kapcsolatosak, a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
a
Honlap
nem
megfelelő
működéséből,
hiányosságából,
hibájából,
üzemzavarból,
információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út
hibájából keletkeznek.
A Honlap tulajdonosa az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett
információkért mindennemű felelősségét kizárja.
A Honlapon és Hírlevelünkben található használati tippek és tanácsok kivitelezésének
következményeiért a Honlap tulajdonosa kizárólag abban az esetben vállalja a felel ősséget, ha a
kivitelezés a Honlap tulajdonosának közvetlen irányítása alatt történik.
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A Honlap tulajdonosát nem terheli felelősség olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Honlap oldalai kapcsolódnak, vagy
amelyekre hivatkoznak.
Személyes adatok védelme, a Hírlevél
A Honlap tulajdonosa elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben
tartása és megőrzése iránt. A Honlap tulajdonosa nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az
ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.
A Honlap tulajdonosa, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény el őírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait
kezelni és nyilván tartani.
Azzal, hogy Ön a Honlap tulajdonos részére bármely személyes adatát akár a Honlap online
üzenetküldő formulájának használatával, akár e-mailben elküldi vagy írásos formában adja meg,
hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Honlap tulajdonosa az alábbiak szerint kezelje.
A Honlap tulajdonos az online üzenetküldő formulához vagy e-mail címhez kapcsolódóan Ön által
megadott adatokat kapcsolattartási célokra felhasználhatja.
Tájékoztatjuk, hogy a Honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngész ő
szoftvertől függő egyes adatait a Honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk
látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások
beazonosítása végett gyűjti.
Kijelentjük, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jelleg ű adatokat ugyanolyan
biztonsági fokú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, tulajdonosi,
üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által
előírt üzleti titokként kezeljük.
A Hírlevelelünkre való feliratkozás során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen
körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára
hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Honlap tulajdonos a
felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, vagy az adatokat az
arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli. Hírlevelünkről leiratkozhat a végén
található hivatkozás (link) segítségével is.
A Honlap tulajdonosának jogai
A Honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy Honlapját bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve
elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Honlap tulajdonosa nem garantálja, hogy a
Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséb ől,
illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából,
vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthet őségből
eredő károkért és/ vagy veszteségért való felelősséget a Honlap tulajdonosa kifejezetten kizárja.
Budapest, 2016. 10. 10.
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