
WEBBETEG MOBILALKALMAZÁS ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 

 

Adatvédelmi információk 

A WEBBeteg elnevezésű mobilalkalmazás letöltésével és használatával Ön elfogadja az alábbi 

feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem 

ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat 

megszegte és ebből kifolyólag a mobilalkalmazás fejlesztőjének és/vagy üzemeltetőjének bármilyen 

természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre. 

Felhasználási feltételek 

A WEBBeteg elnevezésű mobilalkalmazásban megjelent edukációs cikkek és szakmai tartalmak 

létrejöttét orvosok, szakorvosok segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk 

azonban a figyelmét arra, hogy az alkalmazásban megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a 

szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások 

alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az 

alkalmazásban található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő 

esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

Szerzői jogok 

A WEBBeteg mobilalkalmazás teljes terjedelmében a WEBBeteg Kft. alvállalkozóinak és 

munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, 

adatok kizárólag saját, személyes felhasználás céljából menthetők el vagy nyomtathatóak ki. Az 

alkalmazás egészének vagy egy részletének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és 

átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári 

jogi következményeket von maga után. 

A mobilalkalmazásban található fotók, képek, videók is az alkalmazás fejlesztőjének és 

üzemeltetőjének tulajdonát képezik, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag 

saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az alkalmazásban található fotók, képek 

másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A 

jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. 

A WEBBeteg mobilalkalmazás-megnevezés szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására csak az 

alkalmazást üzemeltető WEBBeteg Kft. jogosult. Az alkalmazásban található szerzői jogvédelem adat 

álló tartalmak használatához minden esetben az alkalmazás üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

 

A WEBBeteg elnevezésű mobilalkalmazás adatkezelési szabályzata 

A WEBBeteg elnevezésű mobilalkalmazás használata során megadott személyes jellegű felhasználói 

adatok (nem, életkor, testtömeg, magasság, nyakméret, derékbőség, csípőbőség, nyugalmi 

pulzusszám, diagnosztizált betegségek, életviteli szokások) kizárólag az Ön mobiltelefonjában 



tárolódnak, azokat az alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy 

kezeli. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás mobiltelefonról történő törlésekor felhasználói adatai is 

törlődnek (mivel azok csupán a mobiltelefon memóriájában tárolódnak), az alkalmazás ismételt 

telepítésekor tehát a felhasználói adatok ismételt rögzítése szükséges! 

Statisztikai adatok 

Az alkalmazás elküldi az alkalmazás letöltésére vonatkozó műszaki adatokat (pl. telefon típusa, 

operációs rendszer típusa, használt mobilhálózat stb.) az info@webbeteg.hu címre, de ezt kizárólag 

statisztikai célokból, anonim módon teszi. 

Az alkalmazás használatakor szintén csupán (felhasználóhoz nem köthető) statisztikai adatok 

kerülnek rögzítésre: (készülék típusa, operációs rendszer, használt mobilhálózat).  

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat 

nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. 

A WEBBeteg mobilalkalmazás letöltése során a GooglePlay vagy AppleStore webhelyeken felhasználó 

azonosítására használt a felhasználói adatok ugyan rögzítésre kerülnek, de ezek a Szolgáltató számára 

nem hozzáférhetőek.  

 

 

 

 

 


