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A jelen szerződéses rendelkezések (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a
BONMEDIBON Kft. (1105 Budapest, Ihász köz 4. VI/38., Cg.: 01-09-173419, a továbbiakban:
BONMEDIBON) kizárólagos tulajdonában álló és az általa működtetett www.egeszsegugyelet.hu
elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) általános felhasználásának a feltételeit.
Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre (a
továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. A regisztrációval, illetve a
Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó
magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek
elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek
változásait nyomon követi. Kérünk minden Felhasználót, hogy e Felhasználási Feltételeket olvassa el, és
amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakkal nem ért egyet és azokat nem fogadja el, nem
lesz jogosult a Weboldal használatára, és az általa kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal
tulajdonosa és/vagy működtetője jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatja. A
módosított Felhasználási Feltételek azon a napon hatályosulnak, amikor a módosított Felhasználási
Feltételek a Weboldalon közzétételre kerültek.

1. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE ÉS HASZNÁLATA

A Weboldal működtetését a BONMEDIBON közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus
kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján végzi.
A Weboldalt regisztráció nélkül is lehet használni. Az aktuális ajánlatokról hírlevél útján is lehet értesülni,
ehhez a BONMEDIBON hírlevelére kell feliratkozni, amelyre a „Feliratkozom” gombra való kattintással
nyílik lehetőség. A feliratkozást követően néhány percen belül a feliratkozó személy kap egy e-mailt,
amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően a BONMEDIBON újabb Ajánlatairól e-mailben
értesítést kap a feliratkozó személy. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

A REGISZTRÁCIÓ
A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe.
Az oldalon található „Regisztrálj” gombra kattintva a felhasználó nevet választ magának, majd személyes
adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava
megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A
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megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal
jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon történt bármilyen regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal
működtetője a regisztrációkor megadott e-mail címére a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket,
ajánlatokat, értesítéseket küldjön.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA
A Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően,
a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Ebből következően az oldalt nem
használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik valamennyi a Weboldal Felhasználó által történő
szabálytalan és/vagy jogellenes használata során a BONMEDIBONNAK okozott kárért.
A Felhasználó a BONMEDIBON előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata hiányában nem jogosult a
Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, míg a politikai célú felhasználása
szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat
BONMEDIBON felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.
Amennyiben a BONMEDIBON tudomására jut bármilyen, a Felhasználó által történő szabálytalan és/vagy
jogellenes felhasználás, úgy a BONMEDIBON jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve
adott esetben törölni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra
alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a BONMEDIBON a
Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, az ott előforduló kommenteket
felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén
a BONMEDIBON jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.
Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden
intézkedést megtenni avégett, hogy harmadik személy ne férhessen hozzá a felhasználói fiókjához.

2. A FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
BONMEDIBON nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos,
hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. BONMEDIBONT nem
terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok
elvesztéséből eredő károkért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő
állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak legyenek az internet és a Weboldal használatára, illetve az
internetre tartalmak fel- és letöltésére.
Maga a Weboldal és a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, grafika, video,
zene, megoldás a BONMEDIBON kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi
védelem alatt áll.
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Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Weboldalon található tartalmakról nem készítenek
semmilyen módon másolatot, azokat semmilyen módon nem rögzítik, nem állítják újból elő, nem
terjesztik, nem továbbítják, illetve azokat nem töltik le, nem szerkesztik, és nem értékesítik tovább. A
Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal
történő felhasználása kizárólag a BONMEDIBON előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A
BONMEDIBON nevének, logójának, illetve bármely szellemi tulajdonának megsértése esetén a
BONMEDIBON kezdeményezi a jogsértő személy felelősségre vonását.

3. ADATKEZELÉS
A BONMEDIBON kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat
fokozott körültekintéssel és bizalmasan kezeli. A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi keretek
között csak az arra feljogosított hatóságok részére teszi hozzáférhetővé.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az által megadott személyes, de egyedi azonosításra alkalmatlan
adatokat a BONMEDIBON statisztikai és fejlesztési célokra gyűjtheti, az email címet remarketing célokra
felhasználhatja.
A Felhasználó által megadott és a BONMEDIBON által nyilvántartott adatok, felhasználhatóak a
Felhasználó és BONMEDIBON között felmerülő kérdések, viták megoldása érdekében. Felhasználó a
személyes oldalán megadott adatokat a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben a
BONMEDIBON az adatvédelmi szabályzata alapján a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolhatja a
Felhasználó korábbi adatait is.

4. ALKALMAZANDÓ JOG
Jelen Felhasználási Feltételekre a hatályos magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a
Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az érvénytelen rendelkezés helyébe
automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe, nem eredményezve ezzel az Általános
Felhasználási Feltételek teljes érvénytelenségét.
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