FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete („AIPM”) által létrehozott és működtetett
BETegszervezetek Akadémiájához kapcsolódó beta.info.hu honlap („Honlap”) megnyitásával,
valamint az oldal, illetőleg annak aloldalai használatával, továbbá az oldalon történő
regisztrációval a felhasználók elfogadják a Honlap felhasználási feltételeit.

1. Általános feltételek
A Honlap a BETegszervezetek Akadémiája elnevezésű program („BETA Program”)
lebonyolításának támogatása érdekében működik. A magyarországi betegszervezetek a
Honlapon történő regisztráció által csatlakozhatnak a BETA Programhoz.
A BETA Program célja
•

•

•
•

Oktató előadás sorozat lebonyolítása és online anyagok összeállítása, melyek
segítségével a magyar betegszervezetek jelenlegi igényeik alapján a legjobban tudják
majd ellátni feladataikat és fejleszthetik képességeiket.
Segíteni a betegszervezeteket a betegségekhez kapcsolódó anyagok létrehozásában, a
szakmai információ átadásában a kutatás-fejlesztéshez és a klinikai vizsgálatokhoz
kapcsolódóan.
Hidat építeni a betegek és orvosok között a jobb együttműködés érdekében.
Segíteni a betegszervezetek hálózatának fejlesztését, hogy azok jobban kiaknázhassák
lehetőségeiket a tájékozott betegekért.

A Honlapon történő regisztrációval a csatlakozó betegszervezetek elfogadják a Programban
való részvétel feltételeit.

2. Regisztráció
A BETA Programhoz való csatlakozás feltétele a csatlakozni kívánó betegszervezet Honlapon
történő regisztrációja az ott elhelyezett regisztrációs adatlap kitöltésével.
A betegszervezet képviseletében eljáró személy a regisztráció megtételével szavatolja, hogy a
betegszervezet képviseletére és e körben a BETA Programhoz történő csatlakozásról való
nyilatkozattételre a betegszervezet képviseletében jogosult.
A regisztrációkor megadott bármely adat változása esetén a betegszervezet köteles az
adatváltozásról az AIPM-mel haladéktalanul értesíteni az info@beta.info.hue-mail címen.
A regisztrációs adatlap valós adattokkal történő, pontos és helyes kitöltése, valamint a
regisztrációkor megadott bármely adat megváltozásának az AIPM-mel való közlése a BETA
Programhoz csatlakozó betegszervezet felelőssége, az AIPM nem vállal felelősséget az
adatbeviteli hibákból és/vagy a regisztrációhoz szükségesként meghatározott adatok nem teljes
kitöltéséből, továbbá az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen
következményért.
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Amennyiben valamely betegszervezet a BETA Program időtartama alatt úgy dönt, hogy abban
a továbbiakban nem kíván részt venni, úgy regisztrációja törlését bármikor kezdeményezheti
az info@beta.info.hue-mail címen.

3. Szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A Honlapon elhelyezett, valamint a BETA Program során a betegszervezetek rendelkezésére
bocsátott képi, szöveges és egyéb tartalmak („Tartalmak”) szerzői jogi, illetve védjegyoltalom
alatt állnak az AIPM, valamint a vele együttműködésben álló harmadik személyek javára.
Az AIPM a Tartalmak felhasználására kizárólag a BETA Programmal kapcsolatos
kommunikáció, valamint a Programban való részvétel céljából biztosít engedélyt a
Tartalmakhoz jogszerűen hozzáférő személyek, azaz elsődlegesen a BETA Programhoz
csatlakozott betegszervezetek számára. A Tartalmak engedély nélküli megváltoztatása, az
azokkal való visszaélés, a BETA Programmal kapcsolatos kommunikáció és a BETA
Programban való részvétel célján túli felhasználása, illetéktelen harmadik személyek részére
történő hozzáférhetővé tétele tilos. Kifejezetten tilos a BETA Program kapcsán az AIPM által
közzétett, illetve rendelkezésre bocsátott Tartalmak kereskedelmi forgalomban történő
terjesztése vagy más neve alatt történő nyilvánosságra hozatala.
A Honlapon elhelyezett vagy a BETA Program kapcsán rendelkezésre bocsátott bármely
Tartalommal történő visszaélés vagy a Tartalmak jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző
felhasználása a szerzői jogok és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértésének
jogkövetkezményeit vonhatja maga után.
A Honlap Tartalmaknak nem minősülő egyes elemei és a Honlap egésze szintén szerzői jogi és
iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége ezen elemeken
az AIPM-et vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és
ezen elemek a Honlap rendeltetésszerű használatával velejáró futtatásán, képernyőn történő
megjelenítésén, és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nemkereskedelmi célból merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb
formában nem módosíthatóak vagy használhatóak fel vagy hasznosíthatóak az AIPM előzetes
engedélyének hiányában.

4. Személyes adatok kezelése
A BETA Programba történő regisztrációval a betegszervezet regisztrációt végző képviselője
hozzájárul, hogy az AIPM az ott megadott személyes adatait (nevét, e-mail címét,
telefonszámát) a BETA Program lebonyolítása céljából kezelje.
Az AIPM által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1)
bekezdésének a) pontja szerint a regisztrációt végző személy önkéntes hozzájárulása. Az adatok
kezeléséhez való önkéntes hozzájárulás a regisztráció véglegesítésével valósul meg.
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Az AIPM a regisztráció során megadott személyes adatokat a BETA Program lebonyolításával
összefüggésben a Program időtartama alatt kezeli.
Az AIPM-mel közölt személyes adat érintettje bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését,
illetve az adatok törlését, azzal, hogy ilyen esetben az AIPM nem vállal felelősséget annak
következményeiért, ha a személyes adatok törlése miatt az érintett természetes személy által
képviselt betegszervezetnek a BETA Programban való részvétele akadályozásra vagy
lehetetlenülésre kerül. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre
kerülnek az érintett természetes személy ezirányú kérelmének kézhezvételét követő 10 (tíz)
munkanapon belül. Törlés helyett az AIPM zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit.
Az AIPM kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén, hatóságok vagy egyéb hivatalos szervek
részére továbbít adatokat, üzleti vagy marketing céllal nem továbbítja a regisztráció kapcsán
megadott személyes adatokat harmadik személyek részére.
Az AIPM a BETA Program lebonyolítása kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
MEDVK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2837 Vértesszőlős, Vértes
László utca 4.; cégjegyzékszám: 11-09-023484)
V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136
Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-725946)
ORIGAMI EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság 1125 Budapest, Tündér u. 16. C. ép. fsz.
1. Aktuális cégjegyzékszám: 01-09-923127 )
A BETA Program kapcsán az AIPM általi adatkezeléssel érintett természetes személy írásban
bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, annak célját, jogalapját, időtartamát,
adatfeldolgozó nevét, címét, tevékenységét, adattovábbítás jogalapját, címzettjét illetően, mely
tájékoztatást az AIPM 30 napon belül írásban megad.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmek e-mailben az info@beta.info.hu…
címre, levélben pedig az AIPM székhelyének postacímére juttatandóak el. E-mailben küldött
kérelmet az AIPM csak akkor tekint hitelesnek és fogad el, ha az érintett személy AIPM részére
megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel
időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
Az AIPM az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
Az adatok kezelése csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott és törvényes cél
elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok
és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
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Az adatkezelés érintettjei jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1391-1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu.
A felhasználó a Honlap használatával automatikusan hozzájárul továbbá a cookie-k
használatához.
A Honlap cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson
azáltal, hogy a cookie-k "megjegyzik" a felhasználó személyes beállításait. A cookie egy
egyszerű (általában néhány KB terjedelmű) szöveges fájl, amelyet a Honlap annak
felkeresésekor a felhasználó számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek
a cookie-knak a tartalmát kizárólag a Honlap tudja lekérni vagy elolvasni, segítségükkel a
felhasználó és a Honlap közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

5. A Honlap rendeltetésszerű használata
A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az AIPM
jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap jelen Felhasználási
Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Honlap
üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti,
vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.
Amennyiben valamely felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy
jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, az AIPM
jogosult a felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá a felhasználó által képviselt
betegszervezet regisztrációját törölni. Az AIPM kizárja a felelősséget minden, esetlegesen
abból eredő kárért, ha valamely felhasználó jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző
magatartása, jogszabály megsértése vagy a Honlap visszaélésszerű használata miatt törölte a
felhasználó által képviselt betegszervezet regisztrációját.

6. Felelősség
Az AIPM célkitűzése, hogy a Honlapot a lehető legmagasabb színvonalon működtesse,
azonban a Honlap - ideértve az annak üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért,
megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek
hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az AIPM
semmilyen felelősséget nem vállal. Az AIPM nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az
internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű
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technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló
alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal
összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős,
ezért az AIPM a felelősségét kizárja minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata
közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát
vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hackertevékenységeket is.

7. A Honlap tartalmának módosítása
Az AIPM fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos időközönként frissítse, illetőleg megváltoztassa
a Honlap tartalmát, valamint a jelen Felhasználási Feltételeket.
A Felhasználási Feltételek megváltoztatásáról az AIPM rövid felhívás formájában a Honlapon
tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Honlap
bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. .
Az AIPM fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapot bármely tartalmi elemét vagy a Honlap
egészét megszüntesse, vagy üzemeltetését felfüggessze, az ebből eredő károkért felelősséget
nem vállal.

8. Kapcsolat
Amennyiben a BETA Program feltételeivel vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel
kapcsolatban kérdése merül fel, az AIPM-et az alábbi elérhetőségen keresheti meg:
Email: info@beta.info.hu

Budapest, 2016. június 10.

5

