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I. Preambulum 

 

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső 

szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az 

minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) - a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról továbbá az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, valamint a kapcsolódó jogszabályi 

rendelkezéseknek.  
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II.  A nyilatkozat célja  

 

Az Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) célja azon belső 

szabályok ismertetése, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége 

megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.  

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében 

kezelhetők: 

 

− az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

− a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, 
ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 

− az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

− a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből 
szükségessé váló intézkedések megtétele, 

− a betegjogok érvényesítése. 
 

A fent felsoroltakon kívül jogszabályban meghatározott esetekben a következő 

célokból lehet egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni: 

 

− egészségügyi szakember-képzés, 

− orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi 
ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, 

− statisztikai vizsgálat, 

− tudományos kutatás, 

− az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy 
törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét 
végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más 
módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó 
szervezetek feladatainak ellátása, 

− a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, 
amennyiben az az egészségi állapot alapján történik, 

− az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező 
egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és 
nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-gyógyászati 
segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a 
vizsgálata, 

− továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak 
részére nyújtott ellátások 

− finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, 
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− bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben 
meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében 
bűnmegelőzés, 

− a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben 
meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás 
körében, 

− közigazgatási eljárás, 

− szabálysértési eljárás, 

− ügyészségi eljárás, 

− bírósági eljárás, 

− az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, 
gondozása, 

− a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy 
ezen tevékenység 

− munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos 
szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik, 

− közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve 
képzésre való alkalmasság megállapítása, 

− a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség 
teljesítésére való alkalmasság megállapítása, 

− munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel 
összefüggő ellenőrzés. 

 

Az előbb meghatározott céloktól eltérő célokra is lehet egészségügyi és 

személyazonosító adatot kezelni, amennyiben a megfelelő tájékoztatást követően az 

érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: 

törvényes képviselő) ehhez írásban hozzájárul. 

 

Adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító 

adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül 

szükséges. 

 

 

III. Fogalom meghatározások 

 

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
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gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

4.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

5.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja; 

6.  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; 

7.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 

8.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 

9.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

10.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 

 

11. "egészségügyi adat": az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros 

szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál 

okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi 
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ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az 

előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. 

magatartás, környezet, foglalkozás);  

 

12. 
 
gyógykezelés": minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, 

továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, 

a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása 

céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi 

rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak 

feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 

gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti 

ellátást is;  

 

13. egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására 

jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás 

vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy 

formájától;  

 

14. betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett 

gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész;  

 

15. sürgősségi szükség: az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan 

változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett 

közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást 

szenvedne, 

 

16. egészségügyi dolgozó: az urológus szakorvos, az egyéb felsőfokú egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező személy, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi 

szakképesítéssel nem rendelkező személy. 

 
 

IV. Adatkezelés jogcíme 

 

(1) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel 
az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, 
továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen 
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az 
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adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat.  

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet 
az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás 
nyilvánosságra hozatalával is. 

 

(2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, 

szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben 

meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi 

CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet 

elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés 

végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a 

készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 

ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.  

 

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 (nyolc) év.  

 

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

(5) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek 
képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben 
(Pmt.)  meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, 
b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja 
születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító 
okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a 
bemutatott okiratok másolatát. (7.§). 

 

(6) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti 
kijelölt személye.  

 

(7) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) év.  (Pmt. 56.§(2)) 
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V.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók, megrendelők 

nyilvántartása 

 

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 

megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, 

szállítóként, megrendelőként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, 

születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, 

igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, 

telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát 

(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, 

törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 

adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság 

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási 

feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának 

időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  

 

(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, 

hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet 

a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő 

átadásáról tájékoztatni kell.   

 

 

VI. Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) 

alkalmazásáról                     

 

 

(1)  A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a 

felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, 

internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.. Az Európai Bizottság 

irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához 

elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó 

eszközén elhelyezni.  

 

 (2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa 

böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 
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• az látogató által használt IP cím, 
• a böngésző típusa, 
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 
• látogatás időpontja, 
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 
 

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja 

böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 

rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként 

automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak 

érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden 

alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-

weboldak-haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-

privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 

 

 

 

VII.  Egészségügyi adatok kezelése 

 

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat 

kezelésére amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – jogosult: 

− a betegellátó, 

− szolgáltató vezetője, illetve 

− a szolgáltató vezetője által megbízott személy. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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− Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során biztosítani 
kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, 
vagy megsemmisüléssel, megváltozással, károsodással, nyilvánosságra 
kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen 
hozzá. 

 

 

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az 

adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét.  A beteg dokumentációjában 

történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, 

dátummal kell hitelesíteni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző 

egyértelmű azonosítását is biztosítani kell. 

 

A betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az 

egészségügyi és személyazonosító adatot, ha fertőző betegséget észlel, vagy annak 

gyanúja merül fel. 

 

Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és 

személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az 

adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, 

módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. 

 
 

VIII.  Az adatvédelmi incidens  

 

(1) Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)  

 

(2) Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő központi e-mail címén, 

telefonszámán, amelyen a szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul 

szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.  

 

(3) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő társaság vezetője – az 

informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul 

megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, 

hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell 

állapítani:  

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  



           
 

  

10 

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

 

(4)  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni 

kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) 

bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

 

 

IX.  Intézkedések az érintett kérelme alapján 

 

(1) A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet a 

jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

 

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 

ez a határidő további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet.  

 

(3)  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 

szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az 

érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával. 

 

(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a  Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat 

és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést 

díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért 

információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre: 

a) előzetesen közölt díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 

Adatkezelőt terheli. 
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(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 

kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

 

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség 

nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.  

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, 

értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

  

   Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL https://naih.hu 

  

 

XI. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok különösen, de nem 

kizárólagosan: 

 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet). 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 
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Hatályos: 2018. május 25. napjától. 

 

                         __________________________ 

                                                                                         Dr. Fábos Zoltán 

                URO-CLIN Kft. 


	- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

