Általános felhasználási feltételek
Az alábbi felhasználási feltételek a gyogyszerkalauz.hu webcímen (továbbiakban Weboldal) elérhető, a
Webstone Kft. (1211 Budapest, Kert utca 5/1., továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon
keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazzák.
1. A felhasználási feltételek hatálya
A felhasználási feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal
minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók
a weboldal használatának megkezdésével, illetve a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a jelen
felhasználási feltételeket elfogadják.
A Weboldal oldal magyarországi felhasználók számára készült. Az oldalon található információk a magyar
törvényi előírásoknak megfelelően nyújtanak információt, azonban ezen előírások más országokban
eltérőek lehetnek. Az oldal külföldön történő használatából eredő felelősség vállalását a Szolgáltató
teljes mértékben kizárja.
2. A felhasználási feltételek módosítása
Szolgáltató jogosult a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására a vonatkozó jogszabályok által
biztosított keretek figyelembevételével. A felhasználási feltételek módosításáról Szolgáltató a
Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Abban az esetben, hogyha a változások mértéke
szükségessé teszi a jelen felhasználási feltételek ismételt elfogadását, arról Szolgáltató a regisztrált
felhasználók számára e-mail értesítőt küld. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra
is igénybe veszi a Weboldal szolgáltatásait, azzal a felhasználási feltételek módosítását elfogadja.
3. Szerzői jogok
A Weboldal, valamint az ahhoz kapcsolódó összes szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll és
valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik
meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a szolgáltatások részben vagy egészben történő valamennyi
felhasználásához Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett tartalmak a Weboldal és a kapcsolódó
szolgáltatások részévé válnak, és annak szerzői jogairól a Szolgáltató javára lemond.
A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a
Weboldalon közzétesz. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a Weboldalon közétett bármilyen jellegű
szerzői jogvédelem alatt álló művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal
rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a
szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli
felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a
Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A Weboldal egyes tartalmi elemei, képek, védjegyek harmadik fél jogvédelme alatt állhatnak. Ezekkel
kapcsolatban minden jog a védjegy tulajdonosát illeti meg.
4. A Szolgáltatás
A Szolgáltatás elsődleges célja a gyógyszerekkel, gyógyhatású készítményekkel, valamint az azokat
forgalmazó intézményekkel (gyógyszertárak, drogériák, webshopok) kapcsolatos információ megosztása
a Felhasználók számára.
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások egy része kizárólag regisztrációt követően vehető igénybe.
A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely elemét, legyen az tartalom vagy megjelenés, saját
hatáskörben a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy
átalakítani.
A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen felhasználási
feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe
venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy
jogszabályba ütközően, vagy egyéb, nem rendeltetés szerű módon használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató
jogosult a Felhasználó számára a szolgáltatást átmenetileg szüneteltetni, vagy a Felhasználó hozzáférést
a szolgáltatásokhoz megszüntetni, illetve egyéb, súlyosan jogsértő esetekben a Felhasználó felelősségre
vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.
5. A regisztráció
A regisztrált Felhasználó a Weboldal bővebb funkcionalitásához férhet hozzá, úgy, mint felhasználói
kérdésekre való válaszadás, az egyes témakörök, gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos kérdések
követése stb. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációhoz kötött szolgáltatások körét
saját hatáskörében bővítse vagy szűkítse, a felhasználók előzetes értesítése nélkül.
A regisztráció önkéntes alapon történik, azonban bizonyos Szolgáltatások eléréséhez mindenképpen
regisztráció szükséges.
A regisztráció során a Felhasználó választ egy publikus felhasználói nevet, amellyel a Felhasználó a
Weboldalon ezt követően azonosítható lesz. A regisztrációhoz szükséges még egy email cím, amelynek
segítségével Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt, valamint
az regisztrációt követően a jogosult végzi-e a Szolgáltatások használatát. A regisztráció során a
Felhasználó által tévesen megadott adatokkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem
terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott
személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a
Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.
A Weboldalra csak 18 életévüket betöltött Felhasználók regisztrálhatnak (ld. Adatkezelési Tájékoztató).
A Felhasználók által a Szolgáltatás használata során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési
Tájékoztatóban megadott, a magyar és az európai uniós jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlésére, erre a Szolgáltató a bejelentkezést
követően külön felületet biztosít. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási
feltételek megsértése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját egyoldalúan és értesítés
nélkül törölje.
6. Szavatosság kizárása
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért,
tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a rendszer működőképességéért vagy
rendelkezésre állásáért. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldalon elhelyezett
információk bármilyen célú felhasználása a Felhasználó saját személyes felelősségére történik.
Szolgáltató kizárja a felelősségét bármilyen egészségügyi károsodás, panasz, személyi sérülés esetén,
amely a Weboldalon található tartalom bármilyen felhasználásából kifolyólag következett be.
A Weboldalon megjelenített információk csupán tájékoztató jellegűek és nem minősülnek egészségügyi
szaktanácsadásnak, nem helyettesítik az orvosi vagy gyógyszerészi szakvéleményt. A kockázatok és
mellékhatások tekintetében mindig kérdezze meg kezelőorvosát és gyógyszerészét.
Az internet sajátosságaiból kifolyólag az oldal működösében előfordulhatnak leállások, késleltetések,
megszakítások és hibák. Az ezen hibákból, üzemszünetekből és elérhetetlenségekből fakadó
következményekért felelősséget nem vállalunk.
A felek a jelen Általános Felhasználási Feltételekkel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés
úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon
belül a felek nem jutnak megegyezésre, úgy a jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre
kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó
perek esetében pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
7. Felhasználói magatartás
A Felhasználó a weboldal használatával beleegyezik abba, hogy a Weboldalon az internetes etikettnek
megfelelő magatartást tanúsít, az oldalt rendeltetésszerűen használja, tiszteletben tartva annak céljait. A
Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely felhasználói
munkamenete alatt valósult meg.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje a szolgáltatás azon
felhasználóit, akik
- bármely, általuk az oldalon szerkesztett tartalomban visszaélnek mások személyes adatával, ide
értendők különösen az oldalon szereplő vállalkozások
- az oldalra szerzői jogot sértő tartalmat töltenek fel
- obszcén vagy trágár kifejezéseket használnak
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását
gyalázó, sértő magatartás tanúsítanak
- burkolt vagy nyílt reklámnak minősülő tartalmat hoznak létre
- bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra
buzdítanak, ilyen tevékenységet ismertetnek, ahhoz segítséget kérnek vagy ilyen tevékenységgel
kapcsolatos tartalmat, vagy arra mutató linket töltenek fel

- nyílt szexualitással kapcsolatos tartalmat vagy arra mutató linket töltenek fel
- Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértő, a Weboldalra vagy a Szolgáltatóra vonatkozóan becsmérlő,
gyalázkodó tartalmat hoznak létre
- a többi felhasználót a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon zavarják, ideértve az oda
nem illő, zavaró, agresszív, személyeskedő vagy témán kívüli hozzászólásokat
- hamis vagy félrevezető információt publikálnak
- a Weboldal tartalmának tudatos kompromittálására tesznek kísérletet
- a Weboldalt nem rendeltetésszerű módon használják
vagy bármely egyéb módon sértik a Szolgáltató érdekeit.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásból törölt személyek felé a további
szolgáltatást megtagadja.
8. Felhasználói tartalmak
A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a
Szolgáltató lehetőséget biztosít.
A Szolgáltató a felhasználói tartalmakat a Felhasználó által megadott felhasználó névvel jeleníti meg.
A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével időbeli és területi korlátozás nélküli
felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a
Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, szükség esetén megváltoztassa vagy törölje
vagy bármilyen, a Szolgáltatással összefüggő céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó
szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.
A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a
Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak
minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott
egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a
Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely
jogszabályt, a jelen felhasználási feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét
sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói
tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni
igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói
tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag, mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.
9. Adatvédelem
A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban
foglaltaknak megfelelően kezeli.
10. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely
jogszabályt, a jelen felhasználási feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét
sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói
tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni
igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói
tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag, mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.
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