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Copyright

A Kft. tulajdonában vagy kezelésében álló weboldalak valamennyi cikke - eredeti és fordított
anyagok egyaránt -, minden megjelent képe, videófájl, hangfájl és egyéb publikált anyag
szerzői jog védelme alatt áll. Bármilyen formában történő másodlagos terjesztésük vagy
felhasználásuk kizárólag a Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.

JOGI NYILATKOZAT
Köszönjük weboldalunkon tett látogatását. A honlapon szereplő adatok a legnagyobb
gondossággal kerültek kialakításra. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák. A weboldalon
feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és az itt szereplő adatokhoz képest eltérhetnek. Kérjük,
minden esetben keresse meg közvetlenül Klinikánkat.
Minden jog fenntartva. A weboldalakon található szövegek, képek, valamint ezek elrendezése
szerzői jogvédelem és más vonatkozó törvények védelme alatt áll.

1. A Doctor Hair Clinic Kft. (Székhely: 1165 Budapest , Dóra tér 5. 1. emelet 2. ,
Telephely: 6721 Szeged, Teleki utca 9.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést
megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a - doctorhair.hu, hairdoctor.hu,
presadjivanjekose.rs, presadjivanjekose.hr, implantdepar.ro, hairtransplantations.eu internetes honlapokon közölt minden információ pontos legyen feltöltése
időpontjában. Mindezek ellenére, az Doctor Hair Clinic Kft. sem közvetlenül, sem
pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot és felelősséget a jelen
honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés
nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a
rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Doctor Hair
Clinic Kft., nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért
vagy hiányosságért.
2. A (doctorhair.hu, hairdoctor.hu, presadjivanjekose.rs, presadjivanjekose.hr,
implantdepar.ro, hairtransplantations.eu) honlapokon található információkon alapuló
bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az Doctor Hair Clinic Kft. nem
vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való

hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó
semmiféle veszteségért vagy kárért.
3. Az Doctor Hair Clinic Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen
bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok
használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből,
üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából
keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes
vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
4. Az Doctor Hair Clinic Kft. honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap
felhasználásával információt szolgáltat (pl.: fórumhozzászólás, hozzászólás, szavazás
stb.) a Doctor Hair Clinic Kft. részére elfogadja, hogy az Doctor Hair Clinic Kft. nek
korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Doctor Hair Clinic
Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A
felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell
tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.
5. Az Doctor Hair Clinic Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére
bocsátott ilyen jellegű adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti
más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik
félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme
érdekében.
6. Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazdasági társaság
(doctorhair.hu,
hairdoctor.hu,
presadjivanjekose.rs,
presadjivanjekose.hr,
implantdepar.ro, hairtransplantations.eu) oldalairól más cégek és egyéb szervezetek
honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az
Ön adatainak biztonságáért az Doctor Hair Clinic Kft. nem vállal felelősséget. Ezen
honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt
megjelentető
szervezet
adatvédelmi
politikájáról.
7. Az Doctor Hair Clinic Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és
szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő
felhasználása kizárólag az Doctor Hair Clinic Kft. kifejezett erre vonatkozó külön
írásos
engedélyével
lehetséges.
8. Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Doctor Hair Clinic Kft.
fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi,
polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Doctor Hair Clinic Kft.
minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Amennyiben egy e-mail cím nyilvános adatforrásból kerül az Doctor Hair Clinic Kft.
birtokába, és a cím felépítése alapján ítélve, nagy valószínűséggel nem természetes
személyhez kötődik, akkor az Doctor Hair Clinic Kft. nek jogában áll azt marketing
célokra felhasználni. Az ilyen címekre küldött elektronikus hirdetések a 2009. január
1-jével módosított 2001. évi CVIII. Törvény és a hozzájuk, a Nemzeti Hírközlési
Hatóság, valamint az Adatvédelmi Biztos Hivatala által közreadott állásfoglalások
szerint megengedettek. Amennyiben az e-mail cím tulajdonosától erre kifejezett kérés
érkezik (leiratkozás), abban az esetben az Doctor Hair Clinic Kft. a továbbiakban nem
küld a címzett részére levelet, illetve igény esetén törli rendszeréből az érintett címet.
10. A Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás
ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás
elhelyezésről a fentebb megjelölt címen kérünk bejelentést.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
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Vonatkozó jogszabályok, irányelvek
A Doctor Hair Clinic Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői,
ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében az 1992. évi
LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az
1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
Rendelkező Rész
1. A Szolgáltató kizárólag a szerződések megkötése, szerződések figyelemmel kísérése, a
Felhasználók részére történő tájékoztatás, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, illetve
hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kér adatszolgáltatást.
A Kft. az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

a. Az érintettel való kapcsolattartás;
c. Az érintett részére – igényeinek figyelembe vételével – megfelelő
szolgáltatásnyújtás
d. A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése.
e. Az érintettek tájékoztatása a Kft. érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az
érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
f. Az érintettek az e-mailcímek megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre
az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő
szolgáltatásait mutatja be.
A Kft. az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
- Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési idő, lakcím,);
- Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail
cím);
A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:
- A Kft. által közzétett hirdetés útján: portálon, újságban, szórólapokon, melyekre
az érintettek válaszolva adják meg személyes adataikat.
- Ajánlás útján: amennyiben az érintett adatait harmadik személy küldi el, adja át,
az adatokat a Kft. kezeli, erről az érintettet tájékozatja (az érintett tiltakozása esetén
az adatokat a Kft. törli).
- Közvetlen regisztráció: az érintett adatlapon regisztrálhat.
- Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van
székhelyén6telephelyén6fióktelepén személyesen megadnia adatait.

a

Kft.

A fentieken túlmenően a Kft. kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes
adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a Kft. és az érintett közötti kapcsolat során
keletkeznek
2. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és
különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot,
bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a
jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb
bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára
átadja.
3. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat
megtekinthessék.

4. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva
személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám,) ad meg, azokat Intézetünk kezeli
és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
5. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek
bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató
harmadik
fél
számára
nem
szolgáltatja
ki.
6. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett
adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
7. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de
nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen
kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
8. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való
hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen
fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését
eredményezik.
9. A Doctor Hair Clinic Kft. honlapjain ( doctorhair.hu, hairdoctor.hu, presadjivanjekose.rs,
presadjivanjekose.hr, implantdepar.ro, hairtransplantations.eu) található anyagai tájékoztató és
ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott
személyre szabott, specifikus problémával vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és
főképp nem pótolhatják az orvosokkal való személyes vagy e-mailes formában igénybe
vehető ingyenes konzultációt.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál
lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

