JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
1.Szerzői jogok
A thetakozpontpecs.hu üzemeltetője, Szerzője és Jogtulajdonosa, Dr. Rozsos István (7625 Pécs, Tettye
u. 40) tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is
jelenti: a weboldal, és annak tartalma vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez
fűződő szerzői jogok gyakorlására kizárólag a weboldal tulajdonosa jogosult. Annak írásbeli
engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részét bármilyen formában felhasználni,
reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, tárolni vagy másolni. A portálon található szerzői
jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli
hozzájárulása szükséges.
Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a weboldalon 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. A honlapon
található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és
hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
A weblap tulajdonosa fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalt illetve annak tartalmát módosítsa vagy
átdolgozza, elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Csak annyiban garantáljuk a weboldalakhoz
való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, amennyire számunkra is azt a weboldal motorját
biztosító szolgáltató cég teszi. A weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által
létrehozott továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikálható tartalmakért, amelyekhez
weboldalaink kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek vagy
személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A honlap üzemeltetője és tulajdonosa által bejegyzett
védjegyeket, márkaneveket és domain neveket a honlap üzemeltetője és tulajdonosa írásos engedélye
nélkül felhasználni tilos. A honlap üzemeltetője és tulajdonosa által az oldalon elhelyezett bármilyen
írásos vagy képi anyag felhasználása csak a honlap üzemeltetőjének és tulajdonosának írásos
engedélye alapján engedélyezett. Az oldal tartalmaz videókat és cikkeket, mely nem Dr. Szabó Attila
tulajdona. Ezek letöltéséért és terjesztéséért nem vállalunk felelősséget
2. Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelő neve, címe és elérhetősége:
OBOLER Szolg. Kft. (továbbiakban mint Szolgáltató)
Az adatkezelő címe:
7625 Pécs, Tettye u. 40
Elérhetőség:
Email cím: rozsos@obolet.hu
Telefonszám: 06202567884
Cg.szám: 02-09-069946
Adószám: 13445212-1-02
Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes
honlapon üzenet küldés funkció esetében.
Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
A felhasználó által az üzenetküldés során kötelezően megadott adatok:
név, telefonszám, email cím
Az adatkezelés célja:
A látogató által megadott e-mail címet és telefonszámot kapcsolattartási célból a Szolgáltató
felhasználhatja.
A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása
kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat
(cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak
a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani,

hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől
függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a
felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a
testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a
legteljesebb mértékben használni.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által küldött üzenet az adatkezelő email-fiókjában kezeli válaszadás, visszakeresés és
kapcsolattartási célokból, mindaddig, amíg a felhasználó személyes adatainak törlésére külön kérést
nem nyújt be.
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó
látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan
felülírja.
A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a thetakozpont@gmail.com címre
kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az
adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
Személyre szabott tartalmak:
A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg
azonosítható lesz. Ezek csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más
információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó
korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a
felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
(Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a
külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke
segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az
thetakozpont@gmail.com e-mail címen.
Felhasználói hozzájárulás
A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve
elfogadottnak tekinti amennyiben az üzenetküldés előtt a küldés gomb melletti négyzetre, kattint.
Hozzájárulás tartalma:
Megismertem és elfogadom a thetakozpontpecs.hu felhasználói feltételeit, valamint adatkezelési
politikáját.
Irányadó jog:
A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekben, illetve a hírközlési szolgáltató adatkezelésének
különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.)
kormányrendelet előírásaiban, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak.
Kérdése van?
Amennyiben kérdései merülnek fel, a kapcsolat menüponton keresztül tegye fel azokat.
A Szolgáltató látogatói visszajelzéseit figyelembe véve, alkalmanként frissítheti jelen dokumentumot.
Ez a Jogi és adatkezelési nyilatkozat a közzétételét követően, 2018.05.24-től érvényes.

