FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
a MOK Komplex Kft. (MOK) által szervezett és az eVisit Kft. által üzemeltetett és promotált
orvosképzési programokhoz,
amelynek keretében az eVisit Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 Nagymaros, Tégla utca 6.,
cégjegyzékszám: 13 09 103084; adószám: 13480244-2-13), a továbbiakban Üzemeltető, valamint a
MOK Komplex Kft. (1068 Budapest, Szondi u. 100.; nyilvántartási szám: NAIH-74141/2014), a
továbbiakban Szervező, az orvosképzési programban (a továbbiakban Program) részt vevő
magánszemély, aki azonosító adatait a regisztráció során rendelkezésre bocsátotta (a továbbiakban
Felhasználó), mindhárom fél együttesen: Felek, az alábbi feltételek mellett vehet részt a
Programban:
1. Az Üzemeltető eConsilium címmel 10 kreditpontot érő Programot üzemeltet, a MOK
megbízásából.
A Program akkreditálásának időpontja: 2016. január. 5.
Az akkreditálást végző hatóság megnevezése: Semmelweis Egyetem Szak- és
Továbbképzési Igazgatóság.
2. Program elérhetősége: www.econsilium20161.evisitoktatas.hu
3. A továbbképzés nyilvántartási száma: SE-TK/2016.I./00316.
4. Az alábbiakban azoknak a szakképesítéseknek a felsorolása látható, amely(ek)
birtokában a megszerzett pontszám Szakma szerinti – Távoktatás tanfolyamon
megszerzettnek minősül. Ha a Felhasználó nem rendelkezik a felsorolt szakvizsgák
bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami pontként lehet
elszámolni a megszerzett pontjait:
 belgyógyászat,
 gasztroenterológia,
 háziorvostan,
 pszichoterápia.
5. A Programban való részvétel regisztrációhoz kötött.
6. A Programban való részvétel díjfizetéshez nem kötött.
7. Program időtartama: 2016. január. 5–június 30. között folyamatos, a Felhasználónak a
regisztrációt követően a fenti időszak áll rendelkezésére a Programon való részvételre
és a záróteszt kitöltésére.
8. A Program során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: online
záróteszt kitöltése.
9. Sikeresnek akkor minősül a vizsga, ha a Felhasználó a zárótesztet legalább 70%-osan
tölti ki.
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10. Az Üzemeltető a Felhasználó részére sikertelen vizsga esetén biztosítja a vizsga
megismétlésének lehetőségét, amelynek külön díja nincs.
11. Az Üzemeltető a Programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken nyújt
tájékoztatást:
e-mail:

kepzes@evisit.hu

telefonos helpdesk:

+36-20-777-7211

12. A Felhasználó
-

az Üzemeltető oktatási rendjét, a weboldal használatára vonatkozó előírásokat
betartja,

-

nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az Üzemeltető jogos szakmai és gazdasági
érdekeit sérti, munkáját akadályozza.

13. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető a Felhasználó által a regisztráció során megadott
adatokat marketingcélokra abban az esetben használhatja fel, ha a Felhasználó erre
vonatkozóan engedélyt ad. Az engedély hiányában a megadott e-mail címre csak a
Programmal kapcsolatosan küld tájékoztatást.
Regisztrációjával Ön hozzáférhet és hozzászólhat az eConsilium orvosoknak szóló
szakmai cikkeihez, értesülhet az újabb közleményekről, valamint további, orvosoknak
szóló információkról.
A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az eVisit Kft. az orvosoknak
szóló termékekre, szolgáltatásokra, oktatási programokra hívja fel a figyelmét. A
Felhasználó részére küldött hírlevelek esetismertetéseket és szakterületével
kapcsolatos, aktuális gyógyszer- és terápiás információkat tartalmaznak. Egy-egy
témában általában 1-5 elektronikus hírlevelet küldünk.
A regisztrációval lehetősége nyílik a Felhasználónak az eVisit Kft. által folytatott
kutatásokban, illetve az általa szervezett akcióban való részvételre az aktuálisan
meghatározott külön feltételek szerint.
A Felhasználó által megadott adatokat az eVisit Kft. az Adatvédelmi szabályzatában
foglalt feltételek mellett – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban – kezeli.
A hírlevélről bármikor leiratkozhat, nem kell mást tennie, mint az adott e-mailben a
leiratkozás linkre kattintani. Leiratkozását követően adatait töröljük.
A Felhasználó hozzájárul, hogy az eVisit Kft. és a részéről eljáró személyek a
regisztráció során megadott adatait szakmai és kereskedelmi kapcsolattartás céljára –
így különösen: közvetlen szakmai és kereskedelmi megkeresések, ajánlatok,
tájékoztató anyagok küldése – kezeljék. Felhasználó tudomásul veszi, hogy e
hozzájárulása határozatlan időre szól, azt bármikor, az eVisit Kft. 1555 Budapest, Pf. 96
címére küldött levélben, illetve az adatkezelés@evisit.hu címre küldött elektronikus
levélben visszavonhatja.
Felhasználó
az
eVisit
Kft.
adatkezelési
szabályzatáról
a
http://evisit.hu/http://evisit.hu/files/evisit_adatkezelesi_szabalyzat_2016.pdf
weboldalon érheti el a részletes tájékoztatást, amely magában foglalja a
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tájékoztatáskérési lehetőséggel, tiltakozási és jogorvoslati joggal kapcsolatos
információkat. Felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról,
hogy az eVisit Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul veszi és elfogadja.
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