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1. Általános információk
A jelen oldalon megtalálható információkat az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő
bocsátja rendelkezésre.
A weboldalon megjelent szakmai információk kizárólag tájékoztató jellegűek és egyetlen esetben sem
helyettesítik az orvos felkeresését.
A megjelenített tartalom nem minősül személyes orvosi, jogi vagy egyéb (szak-)tanácsadásnak. A közétett
információk teljes körűségét nem szavatoljuk, az oldal tartalma nem minősül terápiás javaslatnak,
tanácsadásnak, kizárólag tájékoztató jellegű. Amennyiben egészségügyi problémája van, kérjük, azonnal
látogassa meg kezelőorvosát!

2. Szerzői jogok
A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket,
kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és
tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély
alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények
védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele,
feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára
megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása,
átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató
kifejezett írásos engedélyével történhet.
Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási
márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb
továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más
anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő
felhasználása.
Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és
Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és
iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak
jelen webhelyről a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése szintén jogsértő.

3. Cookie tájékoztató
A YouTube szolgáltatását használjuk saját videóink megjelenítéséhez, a felhasználó video-beállításainak
megjegyzéséhez szükséges sütiket a YouTube LLC. (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA) biztosítja. A YouTube
LLC. a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) tulajdona, a YouTube
videomegosztó szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a YouTube LLC. és – a Google részéről
Európában - a Google Ireland Ltd. közösen végzi.
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