Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által üzemeltetett Habita alkalmazás felhasználásának
általános feltételei
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hatályos 2021. augusztus 11. napjától
1. Bevezető rendelkezések
1.1.

A jelen általános feltételek (a továbbiakban: „Általános Feltételek”) a Habita alkalmazást
üzemeltető Egis Gyógyszergyár Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.,
cégjegyzékszám: 01 10 041762) és Ön, mint a Habita alkalmazás felhasználója között jön létre.

1.2.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. egyes adatai:
a)
b)
c)
d)

Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Levelezési cím: 1475 Budapest 10 Pf. 100
Telefon: +36 1 803-5555
E-mail cím: hello@habita.hu

1.3.

A jelen Általános Feltételek Habita alkalmazás útján történő elfogadásával Ön (a továbbiakban
úgy is mint felhasználó) aláveti magát a jelen Általános Feltételeknek, valamint a magyar
szerzői jogról szóló törvényi és egyéb irányadó szabályozásnak.

1.4.

A jelen Általános Feltételek mindenkor hatályos változata elérhető a Habita alkalmazás Mai
napom / Profilbeállítások / Általános Feltételek menüpontban, továbbá a
https://legal.habita.hu/aszf.pdf linken.

1.5.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. jogosult a jelen Általános Feltételeket saját belátása szerint,
bármikor, egyoldalúan módosítani, így különösen, a Habita alkalmazás és az alább
meghatározott Funkciók ingyenességét megszüntetni. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a módosított
Általános Feltételekről Önt a Habita alkalmazás útján is értesíti. A módosított Általános
Feltételek a https://legal.habita.hu/aszf.pdf linken történő közzétételt követő napon lépnek
hatályba. Amennyiben Ön a módosított Általános Feltételek mellett nem kívánja használni a
Habita alkalmazást vagy igénybe venni valamely Funkciót, úgy Ön köteles a Habita alkalmazás
használatával felhagyni és azt törölni a mobiltelefonkészülékéről.

2. Alapelvek
2.1.

Ön a Habita alkalmazás használatakor és a Funkciók igénybevételekor köteles az alábbi
alapelvek szerint eljárni:
a) Ön a Habita alkalmazást és a Funkciókat kizárólag olyan módon használhatja és veheti
igénybe, amilyen módon azt Önnek a Habita alkalmazás lehetővé teszi. Kifejezetten tilos a
Habita alkalmazásba és az alkalmazás útján igénybe vett Funkciókba épített technikai
védelmi és egyéb intézkedést, titkosítást, korlátozást megkerülni, kijátszani.
b) a Habita alkalmazás használatakor és a Funkciók igénybevételekor Ön köteles betartani a
mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat és a jelen Általános Feltételeket. Ön
kifejezetten nem jogosult a jelen Általános Feltételeket sértő vagy jogszabálysértő módon
vagy célból, illetőleg jogszabálysértést vagy jelen Általános Feltételeket megsértését
eredményező módon használni a Habita alkalmazást és a Funkciókat.
c) Ön köteles tartózkodni kéretlen email és egyéb üzenetek (levélszemét) küldésétől, az
adathalászattól.

d) Ön panaszt a 11. fejezet szerint tehet a Habita alkalmazással vagy a Funkcióval
kapcsolatban.
e) Ön gyógyszerbiztonsági és mellékhatással kapcsolatos bejelentést a 9. fejezet szerint tehet.
2.2.

A Habita alkalmazás és a Funkció kizárólag olyan mobiltelefonkészüléken használható,
amelyen a mobiltelefonkészülék gyártója Android ™1 vagy iOS2 operációs rendszert helyezett
el és amelyen gyárilag telepítve elérhető a Google Play®3 alkalmazás áruház vagy az App
Store®4 online áruház (a továbbiakban együttesen: „Alkalmazásáruházak”, önállóan mint
„Alkalmazásáruház”). A Habita alkalmazás nem használható és a Funkciók nem vehetők
igénybe olyan mobiltelefonkészüléken, amelyen az Alkalmazásáruházak nem kerültek
telepítésre a gyártó által, amelyre a Habita alkalmazás nem az Alkalmazásáruházak útján
kerültek telepítésre, illetőleg amelyeken nem a gyártó által biztosított operációs rendszer fut.

2.3.

Ön a Habita alkalmazást és a 3. bekezdésben meghatározott Funkciókat kizárólag abban az
esetben használhatja, továbbá Felhasználói Fiókot a 4. fejezet szerint kizárólag abban az esetben
hozhat létre és használhat, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Ön 18. életévét betöltötte, tovább a tartózkodási helye szerinti jogszabályok szerint
nagykorú és teljesen cselekvőképes természetes személy;
b) Ön magyarországi lakóhellyel rendelkezik és a tartózkodási helye Magyarországon
található;
c) Ön szavatolja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amely az Egyesült Államok
Kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok Kormánya
"terrorizmust támogató" országként jelölt meg; és (ii) nem szerepel az Egyesült
Államok kormányának tiltott vagy korlátozás alá eső felek listáján.

2.4.

Ön a Habita alkalmazás és a Funkciók használata ellenértékeként ellenszolgáltatás teljesítésére
nem köteles, amelyre figyelemmel az Egis Gyógyszergyár Zrt. kizárja és korlátozza a
felelősségét a jelen Általános Feltételek szerint.

2.5.

Az ellenszolgáltatás hiányára tekintettel sem a Habita alkalmazás, sem a Funkció nem minősül a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § g) pontja szerinti szolgáltatásnak, sem
ugyanezen törvény 2. § l) pontja szerinti árunak. Ennek megfelelően Ön nem minősül
ugyanezen törvény 2. § a) pontja szerinti fogyasztónak.

2.6.

A panaszkezelés és a technikai támogatás kivételével az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem kezel
Önnel kapcsolatba hozható személyes adatot. Miután az Egis Gyógyszergyár Zrt. által kezelt
adatokat az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem tudja Önnel összekapcsolni, Ön tudomásul veszi,
hogy a Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférés elvesztése esetén nem garantálható, hogy az Ön
adatai helyreállíthatók. A Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférés elvesztésével, és így az Ön
adatainak elvesztésével járhatnak különösen az alábbi esetek: (i) a Habita alkalmazást futtató
mobiltelefon elvesztése, ellopása, elromlása; (ii) a Habita alkalmazás letörlése az azt futtató
mobiltelefonról; (iii) a Felhasználói Azonosító elfelejtése.

3. A Funkciók leírása
1

Az Android ™, valamint a kapcsolódó jelzések és logók a Google LLC védjegyei
Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata
licenc alapján történik.
3
A Google Play és a Google Play-logó, valamint a kapcsolódó jelzések a Google LLC védjegyei.
4
Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatásvédjegye.
2

3.1.

A Habita alkalmazás útján Ön az alábbi funkciókat (a továbbiakban együttesen mint
„Funkciók”, önállóan mint „Funkció”) veheti igénybe:
a) a Habita alkalmazás által közzétett tartalmakhoz való hozzáférés azok megtekintése
útján. A tartalmakat az Egis Gyógyszergyár Zrt. előzetes értesítés nélkül, saját belátása
szerint határoz meg, módosít, továbbá amely tartalmakat az Egis Gyógyszergyár Zrt.
saját belátása szerint távolít el előzetes értesítés nélkül. Ön kizárólag a Habita
alkalmazás által kifejezetten megengedett műveleteket végezheti a főoldalon található
tartalmakkal.
b) a 8. fejezetben meghatározott Felhasználói Tartalmak betáplálása a Habita alkalmazásba
a Habita alkalmazás által megengedett módon, mértékben és gyakorisággal. A
Felhasználó Tartalmakat az Egis Gyógyszergyár Zrt. tárhelyszolgáltatóként és közvetítő
szolgáltatóként, a jelen Alkalmazási Feltételeknek, az Adatkezelési Tájékoztatónak és
az Ön hozzájárulásának megfelelően tárolja, kezeli és felhasználja. A Habita alkalmazás
a Felhasználói Tartalmak betáplálása tekintetében emlékeztetőket küldhet az Ön
részére, amennyiben Ön ezt az alkalmazásban engedélyezi és amennyiben az
emlékeztetők küldésének technikai feltételei a mobiltelefonon biztosítottak.

3.2.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint, a Habita
alkalmazás útján történő 15 napos, előzetes értesítés megküldése mellett az Ön Habita
alkalmazáshoz és Funkciókhoz való hozzáférését felfüggessze, megszüntesse, az Ön
Felhasználói Fiókját felfüggessze, megszüntesse, az Önnel létrejött szerződést felmondja, az Ön
részére adott felhasználási engedélyt felmondja. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot
arra, hogy saját belátása szerint a Habita alkalmazást és bármely Funkciót bármikor, értesítés
nélkül megszüntesse, visszavonja, megváltoztassa, annak egyes, vagy összes szolgáltatását
megszüntesse, megváltoztassa, felfüggessze, a 8. bekezdés szerinti Felhasználói Tartalmat
törölje, megsemmisítse, az ahhoz való hozzáférést felfüggessze vagy megszüntesse. Az
értesítési és felmondási idő lejártával – illetőleg ennek hiányában azonnali hatállyal - az Egis
Gyógyszergyár Zrt. törli az Ön azon személyes adatait, amelyeket a hozzáférés megszüntetése,
az Önnel létrejött szerződés felmondása, az Ön részére adott felhasználási engedély felmondása,
a Habita alkalmazás vagy a Funkció megszüntetése, visszavonása, megváltoztatása, illetőleg
amelyet a törlési, megsemmisítési intézkedés érint.

3.3.

A 3.2 bekezdés szerinti esetben nem szükséges az Ön email útján történő előzetes értesítése,
amennyiben az Egis Gyógyszergyár Zrt. azért függeszti fel vagy szünteti meg az Ön
hozzáférését vagy felhasználói fiókját, törli vagy semmisíti meg a Felhasználói Tartalmát vagy
függeszti fel vagy szünteti meg az ahhoz való hozzáférést, mert az Egis Gyógyszergyár Zrt.
jóhiszeműen és alappal feltételezi, hogy Ön megsértette a jelen Általános Feltételeket vagy a
jogszabályokat. Ebben az esetben az Egis Gyógyszergyár Zrt. egyidejűleg vagy utólag értesíti
Önt a Habita alkalmazás útján, amennyiben azt a jogszabályok lehetővé teszik.

3.4.

Az Ön Habita alkalmazására kiküldött valamennyi értesítés Önnel szemben kézbesítettnek és
közöltnek tekintendő, amikor az Egis Gyógyszergyár Zrt. az értesítést kiküldi.

4. Felhasználói Fiók létrehozása és hordozása
4.1.

Ön a Habita alkalmazás használatának, valamint a Funkciók igénybevételének megkezdése előtt
felhasználói fiókot (a továbbiakban: „Felhasználói Fiók”) köteles létrehozni.

4.2.

Ön vállalja és szavatolja, hogy a Felhasználói Fiók regisztrációjakor:
a) nem ad meg személyes adatot;

b) nem ad meg jogszabálysértő, hamis, félrevezető vagy pontatlan adatot;
c) nem használja fel harmadik személy személyes adatait;
d) nem használ fel harmadik személy jogait sértő adatot;
e) nem használ fel szerzői jogi védelem alatt álló és más, szellemi alkotásnak minősülő
adatot;
f) nem ad meg nem megfelelő adatot (így különösen, pornográf adatot, obszcén vagy durva
szöveget, káromkodást, erőszakot, állatokkal való fajtalankodással kapcsolatos adatot,
gyermekek kizsákmányolásával, bántalmazásával kapcsolatos adatot, bűncselekménnyel
kapcsolatos adatot).
4.3.

Az Ön Felhasználói Fiók létrehozásakor keresztnevet, születési évet (nem kötelező megadni) és
nemet (nem kötelező megadni) ad meg.

4.4.

A regisztráció befejezésekor az Habita alkalmazás véletlenszerűen generált felhasználói
azonosítót (a továbbiakban: „Felhasználói Azonosító”) állapít meg az Ön számára. Az Egis
Gyógyszergyár Zrt. sem a 4.3 bekezdés szerint megadott adatok, sem a Felhasználói Azonosító
alapján nem tudja az Ön személyét beazonosítani.

4.5.

A Felhasználói Fiókjához tartozó Azonosítót Ön nem módosíthatja.

4.6.

Ön a Habita alkalmazást arról a mobiltelefonról használhatja, amelyen Ön a Felhasználói Fiók
regisztrációját elvégezte.

4.7.

Amennyiben Ön a Habita alkalmazásból kilép, úgy az alkalmazásba a Felhasználói Azonosító
megadásával léphet vissza kizárólag azon a mobiltelefonon, amelyen a Felhasználói Fiók
regisztrációját elvégezte. Ön a Habita alkalmazásba másik mobiltelefonon akkor léphet be, ha
korábban másik készüléken telepített alkalmazásban elindítja a „Költözés másik készülékre”
funkciót (amely lehetőséget ad a teljes adattartalom új készülékre történő költöztetésére).

4.8.

Amennyiben Ön a Habita alkalmazást letörli a regisztrációhoz használt mobiltelefonjáról, úgy
Ön a Habita alkalmazásba nem jelentkezhet be abban az esetben sem, ha a Habita alkalmazást
újra telepíti.

4.9.

Ön bármikor jogosult törölni a Felhasználói Fiókját a Habita alkalmazás Mai napom /
profilbeállítások menüpontban.

4.10. Amennyiben Ön a Habita alkalmazáshoz használt Felhasználói Fiókját szeretné átköltöztetni
másik mobilkészülékre, úgy Ön az átköltözést azon a mobiltelefonon tudja kezdeményezni,
amelyen a Felhasználói Fiók regisztrációját elvégezte. Az átköltözést a Habita alkalmazás Mai
napom / profilbeállítások menüpontjában tudja kezdeményezni. Az átköltözés
kezdeményezésekor a Habita alkalmazás 24 óráig érvényes jelszót ad meg az Ön részére. Ön az
új mobiltelefonon a Felhasználói Azonosító és a 24 óráig érvényes jelszó megadásával léphet be
a Habita alkalmazásba, mellyel a Felhasználói Fiókot áthordozza a Felhasználói Fiók
regisztrációjához használt mobiltelefonról az új mobiltelefonra. Az átköltözéssel a Felhasználói
Fiók törlésre kerül a Felhasználói Fiók regisztrációjához használt mobiltelefonjáról és a
továbbiakban az új mobiltelefon minősül a Felhasználói Fiók regisztrációjához használt
mobiltelefonnak.

4.11. Amennyiben Ön elveszíti a hozzáférését a Felhasználói Fiókjához – így különösen, amennyiben
Ön a regisztrációhoz használt mobiltelefont elveszíti, az elromlik vagy azt ellopják, vagy
amennyiben Ön a regisztrációhoz használt mobiltelefonról letörli a Habita alkalmazást – úgy
kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Egis Gyógyszergyár Zrt.-vel az 1.2 bekezdésben
meghatározott elérhetőség útján. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. az Öntől bekért adatok alapján
megkísérel az Ön részére olyan adatokat adni, amelyekkel az Ön hozzáférése helyreállítható, de
nem vállal felelősséget arra, hogy az Ön Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférése sikeresen
helyreállítható.
5. Felelősség korlátozása, kizárása
5.1.

Ön ezennel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a) a Habita alkalmazás és a Funkció nem orvostechnikai eszköz. Terápiás javaslattételre és
diagnózis felállítására, továbbá betegség megfigyelésére szolgáló célból történő
alkalmazásra sem a Habita alkalmazás, sem a Funkció nem alkalmas, az orvosi
szakvéleményt nem helyettesíti;
b) az Ön egészségi állapotát, terápiáját érintő valamennyi kérdésben a kezelőorvosával köteles
konzultálni;
c) Ön a Habita alkalmazást kizárólag az orvosával egyeztetett terápiájával összhangban
jogosult használni;
d) a Habita alkalmazás által küldött emlékeztetők ellenére kizárólag az Ön felelőssége, hogy
az orvos által előírtaknak megfelelően szedje a gyógyszereit és folytassa a terápiáját;
e) a Habita alkalmazás és a Funkciók bármely célú használatát mindenki saját belátása
alapján, saját felelősségére teszi, valamint a Habita alkalmazáson és a Funkciókon
keresztül megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a
saját kockázatára végzi;
f) a Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférés elvesztésével kapcsolatba hozható bármely
hibáért, hátrányért, kárért az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, valamint a Habita alkalmazás
készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;
g) amennyiben harmadik személy megismeri a Felhasználói Fiókba történő belépéshez, az
átköltözéshez szükséges adatait, úgy az ezzel kapcsolatba hozható bármely hibáért,
hátrányért, kárért az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, illetve a Habita alkalmazás készítőit és
üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;
h) az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a Habita alkalmazás és a Funkciók nem
megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő
közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a Habita
alkalmazás és a Funkciók tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal
és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát,
időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát,
megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;
i)

a 2.6, a 3.2, a 3.3 és a 4.11 bekezdésben meghatározott esetben Ön kártérítési igényt vagy
más igényt nem érvényesíthet az Egis Gyógyszergyár Zrt.-vel szemben;

j)

a Habita alkalmazás és a Funkciók más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhat, melyek
használhatóságát az Egis Gyógyszergyár Zrt. ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok
tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért való felelősségét kizárja;

k) a Habita alkalmazásban és a Funkciókban hozzáférhetővé tett információk, emlékeztetők
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek
tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, illetve
intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem
helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.
l)

az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Habita alkalmazást és a Funkciókat azok minden hibájával
együtt, adott elérhetőség mellett biztosítja az Ön számára;

m) az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Habita alkalmazás és a Funkciók vonatkozásában semmilyen
szavatosságot, jótállást nem vállal, továbbá a Habita alkalmazás és a Funkciók
használatával, elérhetőségével, rendelkezésre állásával, esetleges elérhetetlenségével,
rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságával, hibájával, hiányosságával, az Ön
adatainak, 8. fejezet szerinti Felhasználói Tartalmának elvesztésével, rendelkezésre
állásával, elérhetetlenségével, megsemmisülésével kapcsolatosan az Egis Gyógyszergyár
Zrt. a kártérítési és kártalanítási felelősségét ezennel kifejezetten kizárja;
n) Ön saját költségén és kockázatára köteles biztosítani a Habita alkalmazás és a Funkciók
igénybevételéhez szükséges, biztonságos, jelen Általános Feltételeknek és a jogszabályi
előírásoknak megfelelő mobiltelefonkészüléket (beleértve a mobiltelefonkészüléken
használt email küldő alkalmazást és egyéb alkalmazást is), biztonságos internet-előfizetést
és -hozzáférést. Ön a saját költségére és kockázatára használja a mobiltelefonkészülékét és
az azon található, valamennyi egyéb szoftvert, alkalmazást;
o) Ön a saját költségén és kockázatára köteles biztosítani, hogy a Felhasználói Fiók
regisztrációjához használt mobiltelefon az Ön kizárólagos uralma alatt és kizárólagos,
személyes használatában álljon és megfelelően védve legyen harmadik személyek általi
hozzáféréssel szemben.
5.2.

A jelen Általános Feltételekben foglalt, az Egis Gyógyszergyár Zrt. felelősségét kizáró vagy
korlátozó rendelkezések kizárólag olyan mértékben érvényesek, hatályosak és alkalmazandók,
amilyen mértékben azt az irányadó, eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések lehetővé
teszik.

6. Személyes adatok kezelése panaszkezelés és technikai támogatás során
6.1.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Habita alkalmazás használatával összefüggésben nem kezel
Önnel kapcsolatos személyes adatot.

6.2.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. abban az esetben kezel Önnel kapcsolatos személyes adatot,
amennyiben Ön panaszt vagy technikai támogatás iránti igény terjeszt elő. A panaszkezelés és a
technikai támogatás során történő adatkezelésről szóló tájékoztató elérhető az alkalmazás Mai
napom / Profilbeállítások / Adatvédelmi Tájékoztató menüpontjában és a
https://legal.habita.hu/adatvedelemi_tajekoztato.pdf linken.

7. Szerzői jogra vonatkozó kitételek

7.1.

A Habita alkalmazás és az abban megjelenítésre kerülő valamennyi tartalom – ideértve
különösen a Habita alkalmazás általános megjelenésére és felhasználói élményére vonatkozó
valamennyi információt, a Habita alkalmazásban megjelenő minden képi, grafikus, szöveges és
egyéb tartalmat, valamint a Funkciókat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi jogi oltalom alatt áll.
A vonatkozó jogok kizárólagosan az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t illetik meg.

7.2.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. ezennel az alábbi, ingyenes engedélyt adja az Ön részére a Habita
alkalmazás felhasználására:
a) az alábbi felhasználási engedély Önt kizárólag abban az esetben illeti meg, amíg Ön,
valamint a Habita alkalmazás Ön általi felhasználása a jelen általános feltételeknek és a
jogszabályoknak megfelel és az abban foglaltakat betartja. A jelen általános feltételek,
illetőleg a jogszabályok megsértése esetén vagy amennyiben Ön már nem felel meg a jelen
általános feltételeknek, az Ön részére adott felhasználási engedély minden további
cselekmény vagy értesítés nélkül megszűnik.
b) a felhasználási engedély Önt kizárólag abban az esetben illeti meg, amennyiben Ön
megfelel a jelen Általános Feltételekben meghatározott feltételeknek. Amennyiben Ön már
nem felel meg a feltételeknek, a felhasználási engedély megszűnik;
c) a felhasználási engedély kizárólag a Habita alkalmazás mindenkori azon változatára terjed
ki, amelyet az Egis Gyógyszergyár Zrt. a mobiltelefonkészülékén elérhető gyári
Alkalmazásáruházban közzétesz.
d) a felhasználási engedély attól az időponttól illeti meg Önt, amikor a Habita alkalmazást
letölti a mobiltelefonkészüléként elérhető Alkalmazásáruházból. A felhasználási engedély
az alábbiakból előbb bekövetkező eseményig illeti meg Önt:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Ön törli a Felhasználói Fiókját;
az Egis Gyógyszergyár Zrt. felmondja az Önnel kötött szerződést;
az Egis Gyógyszergyár Zrt. megszünteti, visszavonja a Habita alkalmazást;
az Egis Gyógyszergyár Zrt. az Ön hozzáférését megszünteti a Felhasználói Fiók
törlésével vagy másként;
az az Egis Gyógyszergyár Zrt. felmondja a felhasználási engedélyt;
az Általános Feltételek jelenlegi vagy bármely jövőbeli, módosított változata
szerint Ön – akár Önnél beállt változás, az Általános Feltételek változása okán
vagy más okból - nem jogosult a Habita alkalmazás használatára vagy bármely
Funkció igénybevételére;
az Általános Feltételek egyéb rendelkezése szerinti esetben.

e) amennyiben az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Habita alkalmazás módosított változatát teszi
közzé az Alkalmazásáruházban, úgy Ön köteles a mobiltelefonkészülékén található
alkalmazást haladéktalanul frissíteni. A Habita alkalmazás módosított változatának
közzétételét követő 30 nap elteltével az Ön engedélye megszűnik a Habita alkalmazás
korábbi változatainak felhasználására.
f) a felhasználási engedély nem kizárólagos;
g) a felhasználási engedély az egész világon hatályos;
h) a felhasználási engedély alapján Ön kizárólag az alábbi módokon jogosult a Habita
alkalmazást felhasználni:
i.

Habita alkalmazást letöltése, illetőleg frissítése az Alkalmazásáruházban;

ii.

az i. pont szerint letöltött, illetőleg frissített Habita alkalmazás telepítése a
mobiltelefonján;

iii. az i pont szerint letöltött, illetőleg frissített, és a ii. pont szerint telepített Habita
alkalmazás futtatása a mobiltelefonján.
iv. a Habita alkalmazásban megjelenő tartalmak megtekintése, továbbá a tartalmakkal
olyan műveletek végzése, amelyeket a Habita alkalmazás kifejezetten lehetővé tesz.
i)

a felhasználási engedély a Habita alkalmazásra mint egységes egészre terjed ki.

j)

Ön a 7.2 bekezdés g) pontjában felsoroltaktól eltérő módon nem jogosult a Habita
alkalmazást felhasználni, így különösen:
i.

Ön nem jogosult a Habita alkalmazás többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására,
fordítására, a Habita alkalmazás bármely más módosítására - ideértve a hiba
kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözésére;

ii.

a Habita alkalmazás felhasználásához biztonsági másolat készítése nem szükséges, így
Ön nem jogosult biztonsági másolatot készíteni;

iii. Ön nem jogosult a Habita alkalmazás és a Funkciók alkotórészeit különválasztani,
elkülöníteni, virtualizálni és virtualizált környezetben felhasználni.
k) Ön a Habita alkalmazást kizárólag olyan mobiltelefonkészüléken jogosult felhasználni,
amely az Ön kizárólagos ellenőrzése alatt áll.
l)

Ön a Habita alkalmazást és a Funkciókat kizárólag mint természetes személy, magáncélra
használhatja fel, amennyiben felhasználása jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetlenül és közvetett módon sem szolgálja. A Habita alkalmazás és a Funkció
kifejezetten nem használható kereskedelmi, gazdasági, nonprofit vagy jövedelemszerzésre,
jövedelemfokozásra irányuló tevékenységre.

m) Ön a felhasználási engedélyét nem jogosult harmadik személyre átruházni, továbbá Ön
további felhasználási engedélyt nem adhat harmadik személyek részére, nem jogosult
továbbá a Habita alkalmazást bérbe adni, tartós bérletbe adni, értékesíteni, exportálni,
importálni, terjeszteni, kölcsönbe adni vagy más módon harmadik személy részére átadni
vagy átengedni.
n) Ön nem jogosult a Habita alkalmazást és a Funkciókat visszafejteni, visszafordítani,
meghackelni (még etikus hackelés keretében sem), emulálni.
o) Ön a Habita alkalmazást kizárólag a jelen Általános Feltételeknek, és a jogszabályi
előírásoknak megfelelő hardveres és szoftveres környezetben jogosult használni.
7.3.

A Habita alkalmazást és a Funkciókat jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyéb
szervezetek nem használhatják, továbbá természetes személy nem magáncélú minőségben, nem
személyes használatra (így különösen, egyéni vállalkozóként vagy jövedelemszerzés,
jövedelemfokozás céljából) nem használhatja.

7.4.

A Habita alkalmazáshoz és a Funkciókhoz tilos hozzáférni, továbbá a Habita alkalmazást és a
Funkciókat tilos felhasználni automatizált módon (így különösen, robotok, botnetek, egyéb,
hasonló megoldások útján).

8. Az Ön által a Habita alkalmazásba betáplált tartalmak felhasználása
8.1.

Ön a Habita alkalmazás és a Funkciók használata során az egészségi állapotáról adatokat
(gyógyszer szedésével kapcsolatos adatokat, vérnyomásméréssel kapcsolatos adatokat,
rizikófaktorokkal kapcsolatos adatokat, a továbbiakban együttesen: „Felhasználói Tartalmak”,
önállóan mint „Felhasználói Tartalom”) táplálhat be a Habita Alkalmazásba, amelyek az Egis
Gyógyszergyár Zrt. Habita alkalmazással összefüggésben használt szerverein is rögzítésre
kerülnek. Ön a Habita alkalmazás által megengedett mértékben, módon és gyakorisággal
táplálhat be Felhasználói Tartalmakat a Habita alkalmazásba.

8.2.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Felhasználói Tartalmakat a jelen Általános Feltételek szerint
tárolja és használja fel. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Felhasználói Tartalmakat nem tudja
összekapcsolni az Ön személyével, így a Felhasználói Tartalmak nem minősülnek az Ön
személyes adatainak.

8.3.

Ön vállalja és szavatolja, hogy a Habita alkalmazásba és a Funkciókba kizárólag jogszerű,
szerzői jogi védelem alatt nem álló továbbá, más, szellemi alkotásnak részben vagy egészben
sem minősülő Felhasználói Tartalmat táplál be.

8.4.

A Habita alkalmazás képfelismerési módszerekkel segítheti Önt a Felhasználói Tartalmak
betáplálásában. Ön köteles a Habita alkalmazás által felismert adatokat a betáplálást
megelőzően ellenőrizni és szükség esetén megfelelően módosítani, helyesbíteni.

8.5.

Ön abban az esetben sem jogosult szerzői jogi védelem alatt álló és más, szellemi alkotást
tartalmazó Felhasználó Tartalmat betáplálni a Habita alkalmazásba és a Funkciókba,
amennyiben annak Ön a jogosultja.

8.6.

A Felhasználói Tartalom harmadik személyt nem ábrázolhat, sem az Ön, sem harmadik személy
személyes adatát nem tartalmazhatja.

8.7.

A Felhasználói Tartalom nem tartalmazhat és nem ábrázolhat nem megfelelő tartalmat (így
különösen, pornográf tartalmat, obszcén vagy durva szöveget, káromkodást, erőszakot,
állatokkal való fajtalankodással kapcsolatos tartalmat, harmadik személy jogait sértő tartalmat,
gyermekek kizsákmányolásával, bántalmazásával kapcsolatos tartalmat, bűncselekményt vagy
azzal kapcsolatos tartalmat).

8.8.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználói Tartalmat belátása
szerint előzetes értesítés nélkül elérhetetlenné tegye, megsemmisítse, az illetékes hatóságok
részére átadja, különösen abban az esetben, amennyiben az Egis Gyógyszergyár Zrt.
jóhiszeműen és alappal feltételezi, hogy a Felhasználói Tartalom sérti a jelen Általános
Feltételeket vagy a jogszabályokat.

8.9.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget az Ön Felhasználói Tartalmáért, azok
elérhetőségéért, rendelkezésre állásáért, elérhetetlenségéért, reprodukálhatóságáért vagy
megsemmisüléséért. Az Ön felelőssége, hogy a Felhasználói Tartalmáról megfelelő biztonsági
másolatot készítsen.

8.10. Ön a vérnyomásméréssel kapcsolatos adatait kiexportálhatja a Habita alkalmazás
Vérnyomásnapló / letöltés menüpontjában. A Habita alkalmazásba betáplált egyéb Felhasználói
Tartalom nem exportálható ki.
8.11. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a Felhasználói Tartalom vonatkozásában közvetítő szolgáltatóként
jár el a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem köteles

ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem
köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység
folytatására utalnak.
8.12. Jogsértő Felhasználói Tartalommal kapcsolatos értesítés esetén az Egis Gyógyszergyár Zrt. a
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
8.13. A Felhasználói Fiók törlése nem eredményezi a törölt Felhasználói Fiók útján rögzített
Felhasználói Tartalom törlését. Tekintettel arra, hogy a Felhasználói Tartalom nem hozható
összefüggésbe Önnel, a Felhasználói Tartalom nem minősül az Ön személyes adatának, így az
Egis Gyógyszergyár Zrt. a Felhasználói Tartalmat a Felhasználói Fiók törlését követően tovább
kezeli és használja.
9. Gyógyszerbiztonsági elvek
9.1.

Kérjük, az Egis Gyógyszergyár Zrt. készítményeivel feltételesen összefüggésbe hozható
mellékhatásokat az alábbi elérhetőségek valamelyikére jelentse be:
E-mail: help@egis.hu
Telefon:+36 1 803 5700 (munkaidőn kívül hívható, munkaidő: 8-17)
Telefax: +36 1 803 2480
Levélben: 1475 Budapest 10 Pf. 100
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Gyógyszerbiztonsági osztály
Lehel u. 15.
1134 Budapest

9.2.

Az
Egis
Gyógyszergyár
Zrt.
a
gyógyszerbiztonsági
bejelentést
a
https://hu.egis.health/adatvedelem linken elérhető adatkezelési tájékoztatónak megfelelően
kezeli.

9.3.

Az Egis a bejelentést nem hozza összefüggésbe az Ön Felhasználói Fiókjával.

9.4.

A
gyógyszerbiztonsági
bejelentésekkel
kapcsolatban
további
https://hu.egis.health/gyogyszerbiztonsagi-elvek weboldalon érhető el.

9.5.

Az egyéb termékekkel kapcsolatos mellékhatások bejelentéséről az Országos Gyógyszerészeti
és
Élelmezés-egészségügyi
Intézet
weboldalán
tájékozódhat:
https://ogyei.gov.hu/mellekhatas_bejelentesek.

információ

10. Alkalmazandó jog, bíróság
10.1. A Habita alkalmazásra, annak használatára, a Funikciókra, a jelen Általános Feltételekre és az
ezekkel kapcsolatos esetleges jogvitákra a magyar anyagi jogi rendelkezések az irányadók
tekintet nélkül a kollíziós jogra és jogszabályokra.
10.2. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek Habita alkalmazással, annak
használatával, Funkciókkal, jelen Általános Feltételekkel kapcsolatos vitájuknak elbírálására
nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki
Törvényszék az illetékes, úgy a Felek jogvitájukra a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve
a pertárgy értékétől függően.
11. Panaszkezelés, technikai támogatás
11.1. Amennyiben Ön panaszt kíván tenni a Habita alkalmazással vagy a Funkciókkal kapcsolatban
vagy technikai támogatás iránti igényt (a továbbiakban együttesen: „panasz”) kíván
előterjeszteni, úgy azt a Habita alkalmazás Mai napom / profilbeállítások / kapcsolat, segítség
menüpontján keresztül teheti meg, valamint az 1.2 bekezdésben meghatározott elérhetőségeken.
11.2. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a panaszt - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben eltérést nem engedő
jogszabály másként nem rendelkezik, a panaszt elutasító álláspontját az Egis Gyógyszergyár
Zrt. nem köteles indokolni.
11.3. Amennyiben Ön nem kér írásbeli választ, úgy az Egis Gyógyszergyár Zrt. a panaszra adott
válaszát email útján küldi meg az Ön részére. Az email a megküldés időpontjában
kézbesítettnek és közöltnek tekintendő Önnel szemben.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Ön nem jogosult a jelen Általános Feltételekből származó, vagy azzal kapcsolatos jogait és
követeléseit harmadik személyre engedményezni.
12.2. Amennyiben a jelen Általános Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen volna, úgy az nem
érinti az Általános Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és hatályát. Az érvénytelen
rendelkezés olyan, érvényes rendelkezéssel pótlandó, amely az érvénytelen rendelkezés
gazdasági céljához a lehető legközelebb áll.
13. Az iOS5 operációs rendszeren futtatható Habita alkalmazással kapcsolatos külön
rendelkezések
13.1. Tudomásulvétel: Ön és az Egis Gyógyszergyár Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen Általános
Feltételek (a jelen 13. fejezetben úgy is mint továbbiakban: „Szerződés”) kizárólag Ön és az
Egis Gyógyszergyár Zrt. között jön létre, és nem az Apple Inc. (a továbbiakban: „Apple”),
hanem az Egis Gyógyszergyár Zrt. felelős a Habita alkalmazásért, valamint annak tartalmáért a
jelen Szerződésben meghatározott mértékben és módon.
13.2. A 7. fejezet kiegészítéseként Ön az összes tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló Apple
márkájú terméken használhatja a Habita alkalmazást az Apple Médiaszolgáltatások Általános
Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint.
13.3. Kizárólag az Egis Gyógyszergyár Zrt. felelős a Szerződésnek, illetve a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően a Habita alkalmazással kapcsolatos karbantartási és támogatási
szolgáltatások biztosításáért. Ön és az Egis Gyógyszergyár Zrt. tudomásul veszi, hogy az Apple
Inc. semmilyen kötelezettséget nem vállal a Habita alkalmazással kapcsolatos karbantartási és
támogatási szolgáltatások nyújtására.
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13.4. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Habita alkalmazás nem felel meg egyetlen
alkalmazandó szavatossági szabálynak sem, úgy Ön értesítheti az Apple-t, és az Apple
visszatéríti a Habita alkalmazás vételárát az Ön részére. Ön tudomásul veszi, hogy az
alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben az Apple semmilyen
egyéb szavatossági kötelezettséget nem vállal a Habita alkalmazással kapcsolatban, minden
egyéb, a szavatosságból eredő követelés, veszteség, felelősség, kár, költség vagy kiadás az Egis
Gyógyszergyár Zrt. kizárólagos felelőssége a jelen Szerződésben meghatározott mértékben és
módon.
13.5. Ön és az Egis Gyógyszergyár Zrt. tudomásul veszi, hogy nem az Apple, hanem az Egis
Gyógyszergyár Zrt. felelős az Ön vagy bármely harmadik fél által a Habita alkalmazással vagy
a Habita alkalmazás Ön általi birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatos követelések
kezeléséért, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: (i) termékfelelősséggel kapcsolatos
követelések; (ii) bármely olyan követelés, amely szerint a Habita alkalmazás nem felel meg az
alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi, adatvédelmi
vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések, beleértve a HealthKit és a HomeKit
keretrendszerekkel kapcsolatban felmerülő követeléseket. A Szerződés nem korlátozza a
vonatkozó jogszabályok által megengedett mértéknél jobban az Egis Gyógyszergyár Zrt. Önnel
szembeni felelősségét.
13.6. Ön és az Egis Gyógyszergyár Zrt. tudomásul veszi, hogy amennyiben harmadik fél azt állítja,
hogy a Habita alkalmazás vagy annak az Ön általi birtoklása és használata harmadik fél szellemi
tulajdonjogait sérti, nem az Apple, hanem kizárólagosan az Egis Gyógyszergyár Zrt. felelős a
szellemi tulajdonjogok megsértésére vonatkozó bármely követelés kivizsgálásáért, az azzal
szembeni védekezésért, a megállapodásért és a teljesítésért.
13.7. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. ezennel kijelenti, hogy Ön a Habita alkalmazás használata közben
köteles betartani harmadik felek alkalmazható szerződéses feltételeit.
13.8. Ön és az Egis Gyógyszergyár Zrt. tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és az Apple
leányvállalatai a Szerződés harmadik fél kedvezményezettjei, és a Szerződés Ön általi
elfogadásával az Apple jogosulttá válik (és úgy tekintendő, hogy elfogadta a jogot) a Szerződést
Önnel szemben harmadik fél kedvezményezettként érvényesíteni.

