Felhasználási feltételek
A Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre u.41., továbbiakban:„Brightly”
vagy „Tulajdonos”) által tulajdonolt és működtetett www.szakemberek.kontinencia.hu weboldal
(„Szakmai Weboldal”) megnyitásával, valamint az oldal, illetőleg annak aloldalai használatával a
Weboldal felhasználói (továbbiakban: „Felhasználók”, bármelyikük külön: „Felhasználó”) elfogadják a
Honlap felhasználási feltételeit.
Szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A Szakmai Weboldal Tulajdonosa tájékoztatja Önt, hogy a Szakmai Weboldal böngészése, a tartalmak
olvasása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:
A Szakmai Weboldal kizárólag szakmai felhasználóknak szól, az ott szereplő tartalmak nem elérhetők,
és nem relevánsak a nem szakmai felhasználók számára. A www.szakemberek.kontinencia.hu Szakmai
Weboldal egésze, továbbá a Szakmai Weboldalon elhelyezett képi, szöveges és egyéb tartalmak
(„Tartalmak”) szerzői és iparjogvédelmi védelem alatt állnak a Brightly, valamint a vele szerződéses
kapcsolatban álló harmadik személyek javára. A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a
Tartalmak egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni,
átdolgozni, vagy tárolni. A Tulajdonos a Tartalmak felhasználására kizárólag a jelen Felhasználási
Feltételekben kifejezetten megjelölt célra és módon biztosít engedélyt a Tartalmakhoz jogszerűen
hozzáférő személyek számára.
A Tulajdonos ezúton hozzájárul a Szakmai Weboldalon közzétett Tartalmak személyes (azaz nem
kereskedelmi) célokra történő alábbi felhasználásához: a Szakmai Weboldal rendeltetésszerű
használatával összefüggő futtatásához, képernyőn való megjelenítéséhez az ezekhez szükséges
ideiglenes többszörözéshez, a Felhasználó számítógépe merevlemezén való tárolásához, vagy
kinyomtatásához.
A Felhasználási Feltételek és a Szakmai Weboldal módosítása, Felelősség
A www.szakemberek.kontinencia.hu Szakmai Weboldalon megtalálható információk, javaslatok
alkalmazása a felhasználó saját döntése.
A Tulajdonos fenntartja a jogot a Szakmai Weboldal egészének, vagy annak bármely tartalmi elemének
és ezzel összefüggésben jelen Felhasználási Feltételek tartalmának bármikori, előzetes bejelentés
nélküli megváltoztatására, elérhetőségének korlátozására, vagy megszüntetésére. Az ebből eredő
károkért a Tulajdonos felelősséget nem vállal.
A jelen Felhasználási Feltételek megváltoztatásáról a Tulajdonos rövid felhívás formájában a Szakmai
Weboldalon tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szakmai
Weboldal bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
Tulajdonos nem vállal felelősséget a Szakmai Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen
információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó
semmiféle veszteségért vagy kárért. A Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal a Szakmai
Weboldal - ideértve az annak üzemeltetése során használt szoftvert is - hibamentes működéséért,
adott célra való alkalmasságáért, a Szakmai Weboldal és valamennyi aloldala tartalmának, az ott
megjelenő publikációknak, híreknek pontosságáért, hitelességéért, aktualitásáért, és az ezek
hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért.
A Szakmai Weboldal Tulajdonosa nem vállal felelősséget a Szakmai Weboldal üzemzavarából,
hiányosságaiból, a tartalommal kapcsolatos bármilyen félreértésből adódó veszteségért, vagy kárért.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott tartalmakért, felületekért,
mely a Szakmai Weboldalra hivatkozik, avagy melyet felhasznált ahhoz.
A Szakmai Weboldal rendeltetésszerű használata
A Szakmai Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a
Tulajdonos jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett, regisztrált
szakemberek (orvos, patikus vagy más egészségügyi szakdolgozó) számára használható.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szakmai Weboldal jelen
Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a
Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt
eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.
Amennyiben valamely felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba
ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szakmai Weboldalt, a Tulajdonos jogosult a
felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni.
Kapcsolat
Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban kérdése merül fel, a Tulajdonost az alábbi
elérhetőségen keresheti meg:
Email: [adatkezeles@brightly.hu]
Lezárva: 2019. december 12.

