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Nutricia Tápszerválasztó Applikáció 

Jogi Nyilatkozat 

 
A(z) Nutricia Tápszerválasztó Applikáció elnevezésű mobilalkalmazást (a továbbiakban: 

Alkalmazás) a Numil Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. (székhelye: 1134 Budapest, 

Váci út 35.; postacíme: 1399 Budapest, Pf. 680.; cégjegyzékszáma: 01-09- 260563; 

adószáma: 10806515-2-41; a továbbiakban: mint Üzemeltető) készítette és 

üzemelteti. 

Az Alkalmazás az Üzemeltető tulajdonában lévő és általa nyújtott ingyenes, 

mobiltelefonra letölthető szoftver. Az Alkalmazás célja az Üzemeltető által forgalmazott 

termékek ismertetése egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek részére. 

A Felhasználó ingyenesen töltheti le az Alkalmazást a Google Play-áruházból (Android- 

készülékhez) illetve az AppStore-áruházból (IOS készülékhez). Az Alkalmazás letöltésével 

és használatával az Alkalmazást letöltő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

nagykorú, cselekvőképes felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen jogi 

nyilatkozatban foglalt feltételeket. 

 
 

 Üzemeltető adatai: 

Cégnév: Numil Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. 

Posta címe: 1399 Budapest, Pf. 680. 

Telefon: +36 1 452 77710 

E-mail: info@nutricia.hu 

Adószám: 10806515-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-260563 

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
 
 

 Tárhelyet biztosító társaság adatai: 

Cégnév: Arteries Studio Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 175. 

Posta címe: 2162 Őrbottyán, Fő út 89. 

Telefon: +36 30 776-4882 

E-mail: iroda@arteries.hu 

Adószám: 23854855-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-299564 

Bejegyző Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

mailto:info@nutricia.hu
mailto:iroda@arteries.hu
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Az alkalmazás használatának feltételei 

 Regisztráció 

Az Alkalmazás feltétele érvényes regisztráció. A regisztráció és az Alkalmazás használata 

ingyenes. Regisztrálni a következő adatok megadásával lehet: név, e-mail cím, 

egészségügyi végezettség megléte, munkakör, elsődleges szakterület 

Az adatok megadását követően a regisztráció elküldéséhez a Felhasználónak ezen a 

felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen jogi nyilatkozatot, 

illetőleg az adatkezelési tájékoztatót, ezt követően pedig az oldal alján található 

„Regisztráció” gombra kattintva véglegesíteni a regisztrációt. A Felhasználónak továbbá 

ki kell jelenteni, hogy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, hogy olvassa el az adatvédelmi 

tájékoztatót. 

A sikeres regisztrációt követően az Alkalmazásba nem kell belépni a később iekben 

mindaddig, amíg a Felhasználó onnan ki nem jelentkezik. Felhasználó bármikor jogosult 

a regisztrációjának törlését kérni a www.nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve 

ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1135 Budapest, Váci út 35.), 

elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu email címre küldje meg. Az 

üzenet megérkezését követően Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a 

regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal 

eltávolításra kerül a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé 

nincs mód. 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazáson keresztül elérhető 

szolgáltatásokat, funkciókat a jövőben bővítse, átalakítsa, a jobb felhasználói élmény 

érdekében fejlesztéseket hajtson végre. 

 
 

 Felelősség 

Felhasználó az Alkalmazást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 

az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem 

vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy 

egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

A jelen Alkalmazás célja kizárólag az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

személyek tájékoztatása, az Alkalmazás tartalmára ne alapítson üzleti döntést. Az adatok 

helyességéért, teljeségéért, naprakészségéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, 

minden esetben ellenőrizze a közhiteles adatbázisok adatait. 

Üzemeltető kizár minden felelősséget az Alkalmazás használói által tanúsított 

magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját 

magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró 

hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

http://www.nutricia.hu/adatvedelem
mailto:adatvedelem@nutricia.hu
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Az alkalmazás tartalma 

 Szerzői jogok 

Az Alkalmazás egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a 

szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja 

vagy a feljogosított felhasználója az Alkalmazás, valamint az Alkalmazáson keresztül 

elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely 

szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát 

és egyéb anyagokat, az Alkalmazás felületének elrendezését, szerkesztését, a használt 

szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

Az Alkalmazás, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy 

kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli 

hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – 

például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, 

kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli 

engedélyével lehetséges. 

A jelen jogi nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, az 

Alkalmazás használata, illetve a jogi nyilatkozatban egyetlen rendelkezése sem biztosít 

jogot Felhasználónak az Alkalmazás felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek 

vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Az Alkalmazás rendeltetésszerű 

használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a 

magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli 

engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy 

hasznosíthatók. 

Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, 

rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére 

irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az 

erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által 

rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető 

adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat 

felülírni. 

 
 

 Árak 

Az Alkalmazásban feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek. A termékek 

közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, támogatás összegét és a beteg által fizetendő 

térítési díjat a PUPHA adatbázis tartalmazza. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az 

egyes elírásokért, illetve téves adatszolgáltatásért. 
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Egyéb rendelkezések 

Üzemeltető jogosult jelen jogi nyilatkozat rendelkezéseit a Felhasználók Alkalmazás 

felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A 

módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a módosítások Felhasználó általi 

elfogadásával válnak hatályossá Felhasználóval szemben. Ha a Felhasználó a 

módosításokkal nem ért egyet, azokat nem fogadja el, úgy nem jogosult az Alkalmazás 

további használatára. 

 
 

Jelen jogi nyilatkozat rendelkezéseinek hatályba lépésének ideje: 2018. október 9. 
 
 

Jelen dokumentum a következő linkre kattintva érhető el: 

https://nutricia-mesterkurzus.hu/jogi-nyilatkozat-tapszervalaszto-app.pdf 

https://nutricia-mesterkurzus.hu/jogi-nyilatkozat-tapszervalaszto-app.pdf

