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ONLINE UROLÓGIAI RENDELÉS TÁJÉKOZTATÓ

A HealthlinePR – Med Kft. (a továbbiakban: Társaság) azzal a céllal üzemelteti a
FérfiEgészségŐr és AMérce weboldal online urológiai rendelését, hogy látogatóink
férfi egészséggel kapcsolatos kérdésekre urológus és andrológus szakértőktől
választ kapjanak. 

E célok elérése érdekében Ön a jogszabályok (GDPR és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
által különleges kategóriába sorolt személyes adatait (egészségügyi adatok) küldi
el nekünk, mely adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett ehhez kifejezetten
hozzájárul. Jelen tájékoztató tudomásulvételével Ön hozzájárul különleges adatai
szakértőnk általi megismeréséhez, melynek célja az Ön férfi egészségével
kapcsolatos kérdés megválaszolása. A Társaság az Ön különleges és személyes
adatait a kérdése megválaszolásától számított legkésőbb 5 év múlva törli a Társaság
összes rendszeréből. 

A személyes különleges adatot Ön kizárólag a kérdés feltevésénél, önkéntesen adja
meg szakértőnk részére azon konkrét okból, hogy a válaszadó az Ön férfi
egészségével kapcsolatos kérdésére válaszoljon. 
Társaságunk 16. életévét be nem töltött természetes személy részére nem ad
tanácsot. A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét be nem töltött
gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló
adta meg, illetve engedélyezte. Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal, ha
életkorára tekintettel a kérdező a Társaságot megtéveszti. 

Fontos!
A gyógyszergyárak minden, általuk gyártott és forgalmazott terméket
figyelemmel kísérnek az után is, hogy az piacra került. Ezt annak érdekében
teszik, hogy Ön a lehető legbiztonságosabb és legmagasabb színvonalú
ellátást kaphassa. Ha az online rendelésünkön feltett kérdésében bármely
termékkel, készítménnyel kapcsolatban említ olyan dolgot, amely további
feltárást igényel, nagyon fontos, hogy ezt minden esetben ki tudjuk vizsgálni.
Ennek érdekében a gyógyszergyárak gyógyszerbiztonsági osztálya
megkeresheti Önt a részletek és a további információk megismerése
érdekében. Ehhez az Ön segítségére is szükségünk van: amikor kérdez, kérjük,
hogy küldje el nekünk a monogramját, az életkorát, és a nemét. Ezen adatokkal
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kérdését a Gyógyszerbiztonsági szabályozás miatt 30 napig tároljuk, majd
töröljük.

Ezen tájékoztató tudomásulvételével Ön megerősíti egyetértését azzal, hogy
szakértőnk tájékoztatása kizárólag a kérdező által megadott információk alapján,
tájékoztatás szerű és nem orvosi diagnózis szerű valós tájékoztatás. Tekintettel arra,
hogy ily módon az Ön férfi egészségével kapcsolatos problémája csak korlátozottan
ismerhető meg, a kérdés nem minden esetben pontos, továbbá e szolgáltatás
kapcsán nincs mód személyes konzultációra, a teljes egészségügyi dokumentáció és
egészségügyi vizsgálatok áttekintésére a tanácsadás ezen formája nem alkalmas
teljes körű, minden szempont figyelembe vételével megadott helytálló válasz
megadására. Ebből adódóan e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért
semmilyen felelősséget nem áll módunkban vállalni. 

Figyelem! 

Az online urológiai tanácsadás nem pótólja az orvosi vizsgálatot!
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