
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK  
ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A www.megelozesdolga.hu honlapot (a továbbiakban: "Honlap") a Boehringer Ingelheim RCV 
GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; 
cégjegyzékszáma: 01-17-000552, képviseli: Oliver Rozboril, Ksenija Setlere és Dr. Fábián Zsolt) 
(a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti. 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Használati Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztatót (a 
továbbiakban: Tájékoztató), amelyek a Honlap minden látogatójára irányadók. A Honlap 
betöltésével, a Honlapra történő belépéssel és annak használatával Ön tudomásul veszi, hogy a jelen 
Tájékoztató és annak az Ön látogatása idején mindenkor hatályos módosításai Önre nézve kötelezők 
és vállalja azok betartását. Amennyiben nem ért egyet a Tájékoztatóval, kérjük, ne használja a 
Honlapot. A Társaság a jelen Tájékoztatót bármikor, az Ön kifejezett tájékoztatása nélkül is 
módosíthatja a szövegének frissítése révén, és mert az ilyen módosítások is kötik Önt, ezért 
javasoljuk Önnek a Tájékoztató időről időre történő ismételt ellenőrzését. 
 
I. Szerzői jogok 
 
1. Felhasználás 
 
Ezen Honlap tartalma a Boehringer Ingelheim cégcsoport tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem 
alatt áll. A Honlapon található dokumentumok (pl. képzési anyagok, összefoglalók) harmadik 
személy által a Boehringer Ingelheim előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók.  
 
A Honlap egyéb tartalmainak felhasználása szigorúan tilos és polgári jogi, illetve büntetőjogi 
következményeket vonhat maga után. A jogszabályok megsértői ellen eljárás indul. 
 
A fentiek vonatkoznak a boehringer-ingelheim.com webhely, illetve bármilyen más, a Boehringer 
Ingelheim csoport valamelyik másik tagvállalata által birtokolt, üzemeltetett, bérelt vagy ellenőrzött 
honlap megjelenésére és elrendezésére. Ezeknek a honlapoknak az elemeit szerzői, márkanév, 
tisztességtelen verseny elleni és egyéb jog védi, ezért sem részben, sem egészben nem másolhatók 
vagy imitálhatók. A Boehringer Ingelheim webhelyén található egyetlen kereskedelmi név, 
márkanév, embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, illetve továbbítható az adott jogokat 
birtokló Boehringer Ingelheim cég kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül. 
 
2. Szerzői jogi figyelmeztetés 
 
Copyright © 2021 Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe. Minden 
jog fenntartva! 
 
A mások részére meg nem adott jogokat fenntartjuk magunknak. 
 
3. Márkajelzésekkel kapcsolatos figyelmeztetés 
 
A Boehringer Ingelheim megjelölés, továbbá a Boehringer Ingelheim termékeinek itt használt 
márkanevei – bármilyen betűtípussal írva, a ® jel használatával és e nélkül is – a Boehringer 
Ingelheim cégcsoport tagjainak márkajelzései. A cégek és termékek itt használt neve az adott név 



tulajdonosának márkajelzése lehet. Ezen márkajelzések, a Boehringer Ingelheim név és a logó 
engedély nélküli, vagy a megadott engedély feltételeitől eltérő használata szigorúan tilos és 
jogszabályba ütköző. 
 
Az itt megemlített termékek minden országban más-más márkanévvel, címkével, csomagolással és 
minőséggel rendelkezhetnek. Amennyiben felvilágosításra van szüksége, forduljon 
Társaságunkhoz. 
 
II. Felelősségi szabályok 
 
1. Jognyilatkozat 
 
Minden erőfeszítést megtettünk, hogy a Honlapon helytálló és friss információkat tegyünk közzé. 
Azonban a Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói nem garantálják a 
dokumentumokban foglalt információk és a hozzájuk tartozó képi elemek bármilyen célra való 
megfelelőségét. Minden dokumentumot és képi elemet erre vonatkozó felelősség nélkül közlünk. 
A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói ezennel minden garanciát és feltételt 
elutasítanak ezzel az információval kapcsolatban, beleértve a forgalmazásra, felhasználhatóságra, 
névre és tiszteletben tartásra vonatkozó garanciákat és feltételeket. Mindenfajta hozzáférés és az 
adatok használata, valamint azok tartalma a felhasználó felelőssége. A Boehringer Ingelheim 
cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé közvetlen vagy közvetett 
károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből eredő kárért, függetlenül 
attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból, vagy más jogtalan cselekedet 
eredményeként, a Honlapon található információk használatával vagy továbbadásával következett 
be. 
Az állatgyógyászati készítményekről szóló dokumentumok használata nem helyettesíti az 
állatorvossal való konzultációt. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! 
Részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvassa el a használati utasítást! 
 
A szerveren található dokumentumok és képi elemek szakmai pontatlanságokat vagy elírásokat 
tartalmazhatnak. Az itt található információkat rendszeresen módosítjuk. A Boehringer Ingelheim 
cégcsoport és / vagy beszállítói az itt található termékekkel vagy programokkal kapcsolatban 
bármikor végezhetnek fejlesztéseket vagy változtatásokat. 
 
2. A Honlapon található szoftverekre, dokumentumokra és szolgáltatásokra vonatkozó 
figyelmeztetések 
 
A Boehringer Ingelheim cégcsoport és / vagy beszállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé 
közvetlen vagy közvetett károkozásért, vagy adat-, profit- és használati lehetőség elvesztéséből 
eredő kárért, függetlenül attól, hogy ez a szerződési pontokat betartva, gondatlanságból vagy más 
jogtalan cselekedet eredményeként, a Honlapon található szoftverek, dokumentumok használatával 
vagy továbbadásával, szolgáltatások vagy információk megfelelő vagy elégtelen biztosításával 
következett be. 
 
3. Más honlapokra mutató hivatkozások (linkek) 
 
Ezen a területen található néhány link lehetővé teszi az Ön számára, hogy elhagyja a Boehringer 
Ingelheim weboldalát, és külső weboldalakra látogasson el. Ha a külső weboldal impresszum része 
másként nem rendelkezik, akkor a kapcsolódó weboldalak nem a Boehringer Ingelheim 



Corporation ellenőrzése alatt állnak, és a Boehringer Ingelheim vállalatcsoport egyetlen társasága 
sem felel az ilyen kapcsolódó weboldalak tartalmáért vagy az azokban található linkek tartalmáért, 
vagy az ilyen weboldalak bármilyen módosításáért vagy frissítéséért. A Boehringer Ingelheim 
vállalatcsoport egyetlen társasága sem felelős a kapcsolódó weboldalakról történő semmilyen 
internetes közvetítésért vagy az onnan való átvitel bármely egyéb formájáért. Ezeket a linkeket csak 
kényelmi szempontból biztosítjuk Önnek, és bármilyen link beillesztése nem jelenti azt, hogy az 
adott weboldalt a Boehringer Ingelheim vállalatcsoport jóváhagyta volna. A Boehringer Ingelheim 
különösen nincs abban a helyzetben, hogy harmadik felek kapcsolódó weboldalait teljeskörűen és 
tartósan ellenőrizze a törvény megsértése szempontjából. A Boehringer Ingelheim ezért nem vállal 
semmiféle felelősséget a jelen weboldalon szereplő információk pontosságáért vagy bármely más 
szempontjáért. A Boehringer Ingelheim, ha egyáltalán, csak akkor lehet felelős, ha az illegális 
tartalomról tudomása volt, és az ilyen tartalom használatának megakadályozása technikailag 
lehetséges és észszerű volt. A jelen weboldal adatvédelmi nyilatkozata az ilyen kapcsolódó 
weboldalakra nem vonatkozik. 
 
4. Jogviták és panaszok 
 
A Boehringer Ingelheim vállalatcsoport tagja a Gyógyszergyártók Egyesületei Nemzetközi 
Szövetségének (IFPMA), amely kutatás-alapú biogyógyszeripari vállalatokat, valamint regionális 
és nemzeti egyesületeket képvisel szerte a világon. Az IFPMA olyan szabályzatokat és 
gyakorlatokat támogat, amelyek világszerte ösztönzik az emberek számára életmentő és 
életminőséget javító gyógyszerek és oltások kutatását és az azokhoz való hozzáférést.  
 
A weboldallal vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos minden jogvitával kapcsolatos 
panaszt – az alkalmazható és lehetséges mértékben – az IFPMA gyakorlati útmutatója alapján kell 
kezelni, amely letölthető az IFPMA weboldaláról. 
 
III. A Honlap használata 
 
1. A Honlap használatának általános szabályai 
 
A Honlap nyílt felületű, az mindenki számára hozzáférhető. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az országspecifikus információk relevánsabbak lehetnek Ön számára, 
amelyek bizonyos esetekben eltérhetnek a weboldal általános információitól. Különösen a 
jóváhagyott termékek jóváhagyási státuszáról és címkéiről szóló információk lehetnek 
országonként eltérőek. Az országspecifikus információk az adott országban lehetnek elérhetők. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a weboldal nem az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 
felhasználói számára készült. Előfordulhat, hogy a weboldal egyes szakaszai vagy annak egésze 
csak meghatározott felhasználóknak (például egészségügyi szakembereknek) szól. Az ilyen 
weboldalakat, illetve részeket egyértelműen megjelöljük. A korlátozott tartalom eléréséhez a 
felhasználónak meg kell erősítenie, hogy megfelelő képesítéssel rendelkezik vagy más módon 
tartozik az adott célcsoportba.  
 
Bizonyos korlátozott tartalmak elérése esetén Ön szavatolja, hogy Ön erre az alkalmazandó 
törvényekkel és rendeletekkel összhangban jogosult. 
 
2. Kérdések és visszajelzések 
 



Amennyiben a weboldal lehetővé teszi az Ön számára, hogy felhasználó által generált tartalmat 
jelenítsen meg a weboldalon (pl. megjegyzések, kérdések vagy hozzászólások hozzáfűzése stb.), 
akkor Önnek biztosítania kell, hogy ez a tartalom őszinte, pontos, nem félrevezető, nem promóciós, 
nem kereskedelmi, nem sértő jellegű legyen és az alkalmazandó jogszabályoknak megfeleljen. 
Rendszeresen ellenőrizzük az ilyen tartalmakat, és a nem megfelelő tartalmat értesítés nélkül 
eltávolítjuk.  
 
Minden kérdést, visszajelzést és a felhasználó által generált tartalmat (beleértve a kérdéseket, 
megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat) nem védettnek és nem bizalmasnak kell tekinteni. 
A Boehringer Ingelheim vállalatcsoport semmiféle kötelezettséggel nem tartozik az ilyen 
információkkal kapcsolatban, és azokat szabadon, korlátozás nélkül másolhatja, felhasználhatja, 
nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti mások részére – azonban, ha ezt az alkalmazandó 
adatvédelmi jogszabályok megkövetelik, csak anonimizált formában teheti ezt. Ön kifejezetten 
hozzájárul az ilyen információk általunk történő, farmakovigilanciai és egyéb szabályozási célú 
figyelemmel kíséréséhez és a megfelelő értesítések benyújtásához. Felvehetjük Önnel a kapcsolatot, 
hogy további információkat szerezzünk, ha erre szükség van. 
 
A Honlap használatáról feljegyzés készülhet. A Boehringer Ingelheim cégcsoport ezt az információt 
statisztikai célokra használhatja, amivel a Honlap működését és az általa nyújtott szolgáltatás 
minőségét javíthatja. Kérjük, amennyiben nem fogadja el a Tájékoztatót, ne használja a Honlapot. 
 
3. A Honlap célja 
 
A Honlap célja, hogy az érdeklődő felhasználókat tájékoztassa egyes állategészségügyi tárgyú 
kérdésekről, előadások és egyéb informatív anyagok elhelyezésével. 
 
IV. Adatvédelmi rendelkezések, sütik 
 
A Boehringer Ingelheim nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A 
Boehringer Ingelheim nem alkalmaz a honlapon sütiket, és nem kezeli az Ön személyes adatait.  
 
A Boehringer Ingelheim általános adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.boehringer-
ingelheim.hu/adatvedelmi-szabalyzat  
 
Közösségi média 
 
Honlapunkról a vonatkozó ikonra történő kattintással elérhetők a Facebook Ireland Ltd. (5-7 
Hanover Quay 2 Dublin, Írország) („Facebook”) és más szolgáltatók közösségi média felületei. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az ikonokra történő kattintással Ön elhagyja a Honlapot. A Honlap 
elhagyásával a személyes adatok kezeléséért az Ön által meglátogatott honlap fog felelni, kérjük 
keresse fel a vonatkozó honlap adatkezelési tájékoztatóját további információkért. 
 

*** 
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