FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Kedrion bizonyos webhelyeket („Webhely”) üzemeltet személyes jellegű tájékoztatás és oktatás
céljából.
A Webhelyünkre történő belépéssel, illetve az általunk nyújtott online szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges regisztráció elvégzésével Ön elfogadja a jelen, valamint a mindenkori
Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi szabályzatunkat.
Ha nem fogadja el a Felhasználási
feltételeket, ne lépjen be a Webhelyre. A Kedrion a teljes vállalatot jelenti, ideértve a leányvállalatokat,
valamint a velünk kapcsolatban álló vállalkozásokat.
A Webhely használata és a szellemi tulajdon
A Webhelyen található összes dokumentum, szöveg, grafika, fénykép, interaktív funkció, prezentáció,
anyag és a megjelentetett tájékoztató jellegű anyagok minden egyéb formája ("a Webhelyen közzétett
információk") eltérő rendelkezés hiányban a Kedrion tulajdonát képezi. Ön a Webhelyen közzétett
információkat megtekintheti, valamint azokat egy példányban kinyomtathatja vagy letöltheti (kivéve a
harmadik felek anyagait, amelyek erre utaló jelöléssel vannak ellátva) kizárólag személyes, tájékoztató
jellegű és nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy Ön érintetlenül hagyja rajtuk az összes
szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi jelölést. A fentiektől eltekintve tilos a Kedrion előzetes írásbeli engedélye
nélkül a Webhelyen közzétett információkat bármilyen egyéb módon – egészben vagy részben –
lemásolni, reprodukálni, módosítani, újra megjelentetni, feltölteni, közzétenni, továbbítani és terjeszteni,
illetve a Webhelyen közzétett információk felhasználásával származtatott műveket létrehozni. Előzetes
írásbeli engedélyünk nélkül Webhelyünk hivatkozása nem szerepelhet harmadik fél webhelyén.
Eltérő rendelkezés hiányában minden terméknév, függetlenül attól, hogy fel van-e rajta tüntetve a védjegyszimbólum vagy sem, a Kedrion védjegye. Az itt kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a védjegyek
és a Webhelyen közzétett anyagok felhasználása kifejezetten tilos, és sértheti a szerzői jogot, a
védjegyeket és más hasonló jogszabályokat. A Webhely teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ön
nem részesül semmilyen, a Kedrion vagy bármely harmadik fél szabadalmához vagy védjegyéhez fűződő,
vagy a Webhelyen közzétett információkra vonatkozó engedélyben vagy egyéb jogban.
Adatvédelmi szabályzatunk értelmében Ön elfogadja, hogy a Webhelyen keresztül vagy a Webhelyre
beküldött anyagok vagy információk nem minősülnek bizalmasnak vagy védettnek, és Ön engedélyezi az
ilyen anyagok egészének vagy egy részének bármilyen célból történő, korlátozás nélküli felhasználását,
nyilvánosságra hozatalát, lemásolását, módosítását, átdolgozását vagy egyéb módon történő nyilvános
megjelentetését. Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem küld be semmilyen anyagot a Webhelyre, kivéve,
ha korlátlan joggal rendelkezik az ilyen anyagok benyújtása vagy a Kedrion által történő felhasználásuk
engedélyezése tekintetében, és Ön köteles a Kedriont kártalanítani és kármentességéről gondoskodni az
ilyen anyagok vonatkozásában keletkező jogsértési követelésekkel szemben. Fenntartjuk annak jogát,
hogy saját belátásunk szerint, az Ön értesítése nélkül eltávolítsunk vagy töröljünk bármilyen olyan
anyagot, amelyet Ön a Webhelyen keresztül vagy a Webhelyre beküld.
Harmadik felek webhelyei
Webhelyünk tartalmazhatja olyan harmadik felek webhelyeinek hivatkozását, amelyek nem a Kedrion
tulajdonában állnak, vele nem állnak kapcsolatban, vagy nem a Kedrion üzemelteti őket. Ezek a
hivatkozások csak tájékoztatásra szolgálnak. A harmadik felek webhelyei nem állnak ellenőrzésünk alatt,
és nem támogatjuk, szponzoráljuk vagy ajánljuk az ilyen webhelyek használatát. Nem vállalunk
felelősséget a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, és nem vállalunk kárfelelősséget az ilyen
webhelyek használatából eredő károkért vagy sérülésekért. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy további
információért olvassa el az adott harmadik felek feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

Felelősség kizárása és korlátozása
A WEBHELYEN KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓKAT A MEGTEKINTÉS PILLANATÁBAN FENNÁLLÓ
ÁLLAPOTUKBAN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT
SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A
TULAJDONJOG BEJEGYZÉSÉRE, AZ ALKALMASSÁGRA VAGY A VÉDJEGYOLTALOMR A
VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A KEDRION NEM JELENTI KI, HOGY A WEBHELY ELÉRHETŐ,
PONTOS VAGY TELJES, ILLETVE AZT SEM, HOGY A WEBHELY VAGY A SZERVER VÍRUSOKT ÓL
VAGY ROSSZINDULATÚ KÓDOKTÓL MENTES. A KEDRIONT ÉS TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGAT ÓIT ,
ALKALMAZOTTAIT ÉS ÜGYNÖKEIT SEMMILYEN ESETBEN NEM TERHELI FELELŐSSÉG A JELEN
WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN
KELETKEZŐ, ÖNT ÉRINTŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT,
KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES, AKÁR SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLAT OS
TEVÉKENYSÉGBŐL, AKÁR JOGSZABÁLYSÉRTÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT – KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL IDEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY HASZONKIESÉST –, MÉG AKKOR IS, HA TÁJÉKOZTATJÁK
ŐKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.
Kártérítés
Ön beleegyezik, hogy megvédi, kártalanítja (és a kármentességről gondoskodik) a Kedriont és
tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden kárfelelősséggel, kártérítési követeléssel
és költséggel vagy sérüléssel szemben (beleértve az ügyvédi és szakértői díjakat is), amelyeket az okoz,
vagy amelyek abból erednek, hogy Ön belép és igénybe veszi a Webhelyet, megsérti a jelen Felhasználási
feltételeket, bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát, és/vagy gondatlanul jár el, és/vagy szándékos
kötelességszegést vagy mulasztást követ el.
Egészségügyi információk
A Webhely tartalmazhat egészségügyi információkat. Az ilyen információk csak tájékoztató jellegűek, és
nem helyettesíthetik az orvos vagy más képzett egészségügyi szakember által nyújtott szakszerű orvosi
tanácsot. Ne cselekedjen, amíg a Webhelyen található információkkal kapcsolatban nem fordult
szakképzett orvoshoz vagy más egészségügyi szakemberhez orvosi jellegű tanácsért vagy
tájékoztatásért.
A személyes adatok védelme
A webhelyeinken és az Ön által részünkre egyéb módon megadott személyes adatok védelmét nagyon
komolyan vesszük.
Kérjük, tekintse meg a Kedrion Adatvédelmi Szabályzatát.
Általános
A jelen Webhelyet és annak tartalmát úgy tervezték, hogy megfeleljen a magyarországi törvényeknek és
előírásoknak. A jelen Felhasználási feltételekre, valamint azok értelmezésére és érvényesítésre a
magyar törvények irányadók, a kollíziós elvek figyelembevétele nélkül. A jelen Felhasználási feltételek
alapján felmerülő viták rendezésének kizárólagos helyszíne Gödöllő (Magyarország). A Kedrion fenntartja
a jogot, hogy a Webhely bármely részét bármikor, az Ön értesítése nélkül módosítsa vagy törölje. A
Kedrion fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételek bármilyen megsértése esetén saját belátása
szerint megszüntesse az Ön Webhelyhez való hozzáférését, és eltávolítson minden olyan, a Webhelyen
közzétett tartalmat, mely megsérti vagy feltételezhetően megsérti a Felhasználási feltételeket.

A Felhasználási feltételek frissítései

Fenntartjuk a jogot, hogy Felhasználási feltételeinket bármikor módosítsuk, ezért kérjük Önt, hogy minden
alkalommal, amikor belép a Webhelyre, tekintse át a Felhasználási feltételeket. A lényeges változásokat
jelezzük a módosított Felhasználási feltételekben. Minden változtatás az alább feltüntetett frissített
felülvizsgálati dátumtól kezdve azonnal hatályba lép.
Kapcsolatfelvétel
Ha a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban problémája, kérdése vagy javaslata merül fel, lépjen
kapcsolatba velünk az alábbi címen: HUMAN BioPlazma Kft. 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

