Adatkezelési tájékoztató
Röviden
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri:
nlmedkft@gmail.com
A személyes adatok törlését ezen a címen lehet kérni: nlmedkft@gmail.com

Bevezetés
NL-MED KFT 1111.Budapest Lá gymá nyosi u.14/B 4.emelet 4.ajtó (01 09 891833
Fő vá rosi Tö rvényszék Cégbíró sá ga) (a tová bbiakban: Szolgá ltató , adatkezelő ) alá
veti magá t a kö vetkező tá jékoztató nak.
Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011.
évi CXII. tö rvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weblap/haszná ló val, a tová bbiakban: felhaszná ló ) az adatkezelés megkezdése elő tt
kö zö lni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kö telező .
Az érintettet az adatkezelés megkezdése elő tt egyértelmű en és részletesen
tá jékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrő l, így
kü lö nö sen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tá jékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapjá n arró l is, hogy
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzá já rulá sá nak beszerzése
lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel já rna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l
szü kséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljá bó l szü kséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fű ző dő jog korlá tozá sá val ará nyban á ll.
A tá jékoztatá snak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
és jogorvoslati lehető ségeire is.
Ha az érintettek személyes tá jékoztatá sa lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel
já rna, a tá jékoztatá s megtö rténhet az alá bbi informá ció k nyilvá nossá gra
hozatalá val is:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehető ségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvá ntartá sba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvá ntartá si szá ma.
Jelen adatkezelési tá jékoztató az alá bbi weboldalak adatkezelését szabá lyozza:

www.drkeoma.infora.hu
https://www.reumadr.husajá t
vezető
https://www.maganreumatologia.hu https://www.gerinckozpont.com

honlap

A tá jékoztató mó dosítá sai a fenti címen tö rténő kö zzététellel lépnek hatá lyba. A
tá jékoztató egyes fejezetcímei mö gö tt megjelenítjü k a jogszabá lyi hivatkozá st is.

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
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. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „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;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
9. „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;
10. „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;
11. „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;
12. „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;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és
amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta
elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi
azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha
azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket
az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi
tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az
említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak
tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az
adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az
adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó
tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet
szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező
és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt
természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót
képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló
kötelezettségek vonatkozásában;
18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött
vállalkozások;
20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata
tekintetében követ;
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;
22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában
lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett
felügyeleti hatósághoz;
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az
Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor;
vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint
érintetteket;
24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az
adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban
van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által
az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes
adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében vett szolgáltatás;
26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország
közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Személyes adat akkor kezelhető , ha
• ahhoz az érintett hozzá já rul, vagy
• azt tö rvény vagy - tö rvény felhatalmazá sa alapjá n, az abban meghatá rozott
kö rben - helyi ö nkormá nyzat rendelete kö zérdeken alapuló célbó l elrendeli.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzá já rulá sá nak beszerzése
lehetetlen vagy ará nytalan kö ltséggel já rna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l szü kséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljá bó l
szü kséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fű ző dő jog
korlá tozá sá val ará nyban á ll.
3. Ha az érintett cselekvő képtelensége folytá n vagy má s elhá ríthatatlan okbó l nem
képes hozzá já rulá sá t megadni, akkor a sajá t vagy má s személy létfontossá gú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető kö zvetlen veszély elhá rítá sá hoz vagy megelő zéséhez szü kséges
mértékben a hozzá já rulá s akadá lyainak fenná llá sa alatt az érintett személyes
adatai kezelhető ek.
4. A 16. életévét betö ltö tt kiskorú érintett hozzá já rulá sá t tartalmazó
jognyilatkozatá nak érvényességéhez tö rvényes képviselő jének beleegyezése
vagy utó lagos jó vá hagyá sa nem szü kséges.
5. Ha a hozzá já rulá son alapuló adatkezelés célja az adatkezelő vel írá sban kö tö tt
szerző dés végrehajtá sa, a szerző désnek tartalmaznia kell minden olyan
informá ció t, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell,
így kü lö nö sen a kezelendő adatok meghatá rozá sá t, az adatkezelés idő tartamá t, a
felhaszná lá s céljá t, az adatok tová bbítá sá nak tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerző désnek félreérthetetlen mó don tartalmaznia
kell, hogy az érintett alá írá sá val hozzá já rul adatainak a szerző désben
meghatá rozottak szerinti kezeléséhez.
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzá já rulá sá val kerü lt sor, az
adatkezelő a felvett adatokat tö rvény eltérő rendelkezésének hiá nyá ban
• a rá vonatkozó jogi kö telezettség teljesítése céljá bó l, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljá bó l,
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fű ző dő jog
korlá tozá sá val ará nyban á ll

A személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvek

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerű en és tisztességesen, valamint az érintett szá má ra á tlá tható
mó don kell végezni („jogszerű ség, tisztességes eljá rá s és á tlá tható sá g”);
b) gyű jtése csak meghatá rozott, egyértelmű és jogszerű célbó l tö rténjen, és
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal ö ssze nem egyeztethető mó don; a 89. cikk
(1) bekezdésének megfelelő en nem minő sü l az eredeti céllal ö ssze nem
egyeztethető nek a kö zérdekű archivá lá s céljá bó l, tudomá nyos és tö rténelmi
kutatá si célbó l vagy statisztikai célbó l tö rténő tová bbi adatkezelés („célhoz
kö tö ttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjá bó l megfelelő ek és relevá nsak kell, hogy
legyenek, és a szü kségesre kell korlá tozó dniuk („adattakarékossá g”);
d) pontosnak és szü kség esetén naprakésznek kell lenniü k; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjá bó l pontatlan személyes adatokat haladéktalanul tö rö ljék vagy
helyesbítsék („pontossá g”);
e) tá rolá sá nak olyan formá ban kell tö rténnie, amely az érintettek azonosítá sá t
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szü kséges ideig teszi
lehető vé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig tö rténő tá rolá sá ra csak akkor
kerü lhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelő en kö zérdekű archivá lá s céljá bó l, tudomá nyos és
tö rténelmi kutatá si célbó l vagy statisztikai célbó l kerü l majd sor, az e rendeletben
az érintettek jogainak és szabadsá gainak védelme érdekében elő írt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtá sá ra is figyelemmel („korlá tozott
tá rolható sá g”);
f) kezelését oly mó don kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazá sá val biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsá ga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy ká rosodá sá val szembeni védelmet is
ideértve („integritá s és bizalmas jelleg”).
(2) Az adatkezelő felelő s az (1) bekezdésnek való megfelelésért, tová bbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolá sá ra („elszá moltatható sá g”).

Funkcionális adatkezelés
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011.
évi CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a weblap/
funkcionalitá sá nak mű kö dése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az

adatgyű jtés

ténye,

a

kezelt

adatok

kö re:

Honlapnál:
• Neve
• Lakcím
• Telefonszá ma
• Szü letésnap
• Egyéb bekért adatok:
• TAJ szá m, Neme, Kora, beutaló orvosa, utolsó menstruá cio idejeODM vizsgá latá nak sorszá ma,denzitometrias vizsgá lati adatai
3. Az érintettek kö re: A weblap/-on regisztrá lt valamennyi felhaszná ló .
4. Az

adatgyű jtés

célja:

Honlapnál:
Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):
• egyéb a cél adat a kö vetkező szö veges mező ben lesz
• Szakorvosi konzultá ció .

Lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, em/ajtó)
• egyéb a cél adat a következő szöveges mezőben lesz
• betegazonosítás
Telefonszám
• egyéb a cél adat a következő szöveges mezőben lesz
• betegazonosítás a beteg értesíthetősége
Születés ideje:
• egyéb a cél adat a következő szövegesmezőben lesz
EGYÉB személyes adat:
• egyéb a cél adat a következő szöveges mezőben lesz
• betegazonosítás
5. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: A regisztrá ció
tö rlésével azonnal. Kivéve a szá mviteli bizonylatok esetében, hiszen a

szá mvitelrő l szó ló 2000. évi C. tö rvény 169. § (2) bekezdése alapjá n 8 évig meg
kell ő rizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A
személyes adatokat az adatkezelő munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartá sá val.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A kö vetkező
adatok mó dosítá sá t lehet elvégezni a weboldalakon: A személyes adatok tö rlését,
vagy mó dosítá sá t az alá bbi mó dokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai ú ton (1111.Budapest Lá gymá nyosi u.14/B 4.emelet 4.ajtó címen),
• e-mail ú tjá n nlmedkft@gmail.com e-mail címen.
8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhaszná ló hozzá já rulá sa, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgá ltatá sok, valamint az
informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló
2001. évi CVIII. tö rvény (a tová bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés sorá n igénybe vett tá rhelyszolgá ltató (weblap) adatai:
Név: FS-NET KFT
Cím: 1141 Budapest Pö styén utca 21.
E-mail: admin@domainrendeles.hu
Telefonszá m: (06-30) 696-2437 (06-30) 696-2618
Az adatkezelés elérhető sége: http://

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó
alapelveink (Elker tv. 13/A.)
1. A szolgá ltató az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sá ra
irá nyuló szerző désbő l szá rmazó díjak szá mlá zá sa céljá bó l kezelheti az
informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő
szolgá ltatá s igénybevételével

kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a
szolgá ltatá s igénybevételének idő pontjá ra, idő tartamá ra és helyére vonatkozó
adatokat.
2. A szolgá ltató a szolgá ltatá s nyú jtá sa céljá bó l kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz technikailag elengedhetetlenü l szü kségesek.
A szolgá ltató nak az egyéb feltételek azonossá ga esetén ú gy kell megvá lasztania
és minden esetben oly mó don kell ü zemeltetnie az informá ció s tá rsadalommal
ö sszefü ggő szolgá ltatá s nyú jtá sa sorá n alkalmazott eszkö zö ket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerü ljö n sor, ha ez a szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz és az
Elker tö rvényben meghatá rozott egyéb célok teljesü léséhez feltétlenü l
szü kséges, azonban ebben az esetben is csak a szü kséges mértékben és ideig.
3. A szolgá ltató a szolgá ltatá s igénybevételével kapcsolatos adatokat bá rmely
egyéb célbó l - így kü lö nö sen szolgá ltatá sa hatékonysá gá nak nö velése, az
igénybe vevő nek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom
eljuttatá sa, piackutatá s céljá bó l - csak az adatkezelési cél elő zetes
meghatá rozá sa mellett és az igénybe vevő hozzá já rulá sa alapjá n kezelhet.
4. Az igénybe vevő nek az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s
igénybevételét megelő ző en és a szolgá ltatá s igénybevétele sorá n is
folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
5. A kezelt adatokat tö rö lni kell a szerző dés létrejö ttének elmaradá sá t, a szerző dés
megszű nését, valamint a szá mlá zá st kö vető en. Az adatokat tö rö lni kell, ha az
adatkezelési cél megszű nt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Tö rvény eltérő
rendelkezése hiá nyá ban az adattö rlést haladéktalanul el kell végezni.
6. A szolgá ltató nak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s igénybevétele elő tt és az igénybevétel
sorá n bá rmikor megismerhesse, hogy a szolgá ltató mely adatkezelési célokbó l
mely adatfajtá kat kezel, ideértve az igénybe vevő vel kö zvetlenü l kapcsolatba
nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011.
évi CXII. tö rvény 20. § (1) bekezdése alapjá n, meg kell hatá rozni a weblap/ cookie
adatkezelése kö rében a kö vetkező ket:
a) az adatgyű jtés ténye,
b) az érintettek kö re,
c) az adatgyű jtés célja,
d) az adatkezelés idő tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. weblap/ -ra jellemző cookie-k az ú gynevezett „jelszó val védett munkamenethez
haszná lt cookie”, „bevá sá rló kosá rhoz szü kséges cookie-k” és „biztonsá gi cookiek”, melyek haszná latá hoz nem szü kséges elő zetes hozzá já rulá st kérni az
érintettektő l.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kö re: egyedi azonosító szá m, dá tumok,
idő pontok
4. Az érintettek kö re: A weboldalt lá togató valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: a felhaszná ló k azonosítá sa, a „bevá sá rló kosá r”
nyilvá ntartá sá ra és a lá togató k nyomon kö vetése.
6. Az adatkezelés idő tartama, az adatok tö rlésének hatá rideje: Az adatkezelés
idő tartama a session cookie-k esetén a weblap/ á ltal meghatá rozott ideig tart,
vagy amíg a felhaszná ló a bö ngésző jébő l ki nem ü ríti azokat..
7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő k személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatá rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartá sá val.
8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehető ségü k van a cookie-kat tö rö lni a bö ngésző k Eszkö zö k/Beá llítá sok
menü jében á ltalá ban az Adatvédelem menü pont beá llítá sai alatt.
9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettő l hozzá já rulá s nem szü kséges, amennyiben
a cookie-k haszná latá nak kizá ró lagos célja az elektronikus hírkö zlő há ló zaton
keresztü l tö rténő kö zléstová bbítá s vagy arra az elő fizető vagy felhaszná ló á ltal
kifejezetten kért, az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá s
nyú jtá sá hoz a szolgá ltató nak feltétlenü l szü ksége van.

Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus
levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges
személyes adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem
keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám)
dátum, időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail,
sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett
bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. §
(1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a
hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő
személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a
hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes
hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelés biztonsága
(1)Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomá ny és technoló gia á llá sa és a
megvaló sítá s kö ltségei, tová bbá az adatkezelés jellege, ható kö re, kö rü lményei és
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadsá gaira jelentett,
vá ltozó való színű ségű és sú lyossá gú kocká zat figyelembevételével megfelelő

technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a
kocká zat mértékének megfelelő szintű adatbiztonsá got garantá lja, ideértve,
tö bbek kö zö tt, adott esetben:
a) a személyes adatok á lnevesítését és titkosítá sá t;
b) a személyes adatok kezelésére haszná lt rendszerek és szolgá ltatá sok
folyamatos bizalmas jellegének biztosítá sá t, integritá sá t, rendelkezésre á llá sá t és
ellená lló képességét;
c) fizikai vagy mű szaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzá férést és az adatok rendelkezésre á llá sá t kellő idő ben vissza
lehet á llítani;
d) az adatkezelés biztonsá gá nak garantá lá sá ra hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonysá gá nak rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgá ló eljá rá st.
(2) A biztonsá g megfelelő szintjének meghatá rozá sakor kifejezetten figyelembe
kell venni az adatkezelésbő l eredő olyan kocká zatokat, amelyek kü lö nö sen a
tová bbított, tá rolt vagy má s mó don kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítésébő l, elvesztésébő l, megvá ltoztatá sá bó l, jogosulatlan
nyilvá nossá gra hozatalá bó l vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzá férésbő l
erednek.
(3) Az adatkezelő , illetve az adatfeldolgozó 40. cikk szerinti jó vá hagyott
magatartá si kó dexekhez vagy a 42. cikk szerinti jó vá hagyott tanú sítá si
mechanizmushoz való csatlakozá sá t felhaszná lhatja annak bizonyítá sa részeként,
hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatá rozott kö vetelményeket teljesíti.
(4) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítá sá ra,
hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irá nyítá sa alatt eljá ró , a személyes
adatokhoz hozzá féréssel rendelkező természetes személyek kizá ró lag az
adatkezelő utasítá sá nak megfelelő en kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha
az ettő l való eltérésre unió s vagy tagá llami jog kö telezi ő ket.

Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgá ltató ná l, hogy az adjon tá jékoztatá sá t
személyes adatai kezelésérő l, kérheti személyes adatainak helyesbítését,
valamint kérheti személyes adatainak - a kö telező adatkezelés kivételével tö rlését vagy zá rolá sá t.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tá jékoztatá st ad az érintett á ltala kezelt,
illetve az á ltala megbízott adatfeldolgozó á ltal feldolgozott adatairó l, azok
forrá sá ró l, az adatkezelés céljá ró l, jogalapjá ró l, idő tartamá ró l, az adatfeldolgozó
nevérő l, címérő l és az adatkezeléssel ö sszefü ggő tevékenységérő l, tová bbá - az
érintett személyes adatainak tová bbítá sa esetén - az adattová bbítá s jogalapjá ró l
és címzettjérő l.
3. Az adatkezelő az adattová bbítá s jogszerű ségének ellenő rzése, valamint az
érintett tá jékoztatá sa céljá bó l adattová bbítá si nyilvá ntartá st vezet, amely

tartalmazza az á ltala kezelt személyes adatok tová bbítá sá nak idő pontjá t, az
adattová bbítá s jogalapjá t és címzettjét, a tová bbított személyes adatok kö rének
meghatá rozá sá t, valamint az adatkezelést elő író jogszabá lyban meghatá rozott
egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő kö teles a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belü l, kö zérthető formá ban, az érintett erre
irá nyuló kérelmére írá sban megadni a tá jékoztatá st. A tá jékoztatá s ingyenes.
5. Felhaszná ló kérelmére Szolgá ltató tá jékoztatá st ad az á ltala kezelt adatokró l,
azok forrá sá ró l, az adatkezelés céljá ró l, jogalapjá ró l, idő tartamá ró l, az esetleges
adatfeldolgozó nevérő l, címérő l és az adatkezeléssel ö sszefü ggő tevékenységérő l,
tová bbá - az érintett személyes adatainak tová bbítá sa esetén - az adattová bbítá s
jogalapjá ró l és címzettjérő l. Szolgá ltató a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított
legrö videbb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belü l írá sban, kö zérthető
formá ban adja meg a tá jékoztatá st. A tá jékoztatá s ingyenes.
6. Szolgá ltató , amennyiben a személyes adat a való sá gnak nem felel meg, és a
való sá gnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére á ll, a
személyes adatot helyesbíti.
7. Tö rlés helyett Szolgá ltató zá rolja a személyes adatot, ha a Felhaszná ló ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére á lló informá ció k alapjá n feltételezhető , hogy a tö rlés
sértené a Felhaszná ló jogos érdekeit. A zá rolt személyes adat kizá ró lag addig
kezelhető , ameddig fenná ll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat tö rlését
kizá rta.
8. Szolgá ltató tö rli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhaszná ló kéri, a
kezelt adat hiá nyos vagy téves - és ez az á llapot jogszerű en nem orvosolható feltéve, hogy a tö rlést tö rvény nem zá rja ki, az adatkezelés célja megszű nt, vagy az
adatok tá rolá sá nak tö rvényben meghatá rozott hatá rideje lejá rt, azt a bíró sá g
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelö li az á ltala kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontossá gá t, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansá ga nem á llapítható meg egyértelmű en.
10.A helyesbítésrő l, a zá rolá sró l, a megjelö lésrő l és a tö rlésrő l az érintettet,
tová bbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korá bban az adatot adatkezelés
céljá ra tová bbítottá k. Az értesítés mellő zhető , ha ez az adatkezelés céljá ra való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11.Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zá rolá s vagy tö rlés irá nti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét kö vető 30 napon belü l írá sban kö zli a
helyesbítés, zá rolá s vagy tö rlés irá nti kérelem elutasítá sá nak ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, tö rlés vagy zá rolá s irá nti kérelem elutasítá sa esetén az
adatkezelő tá jékoztatja az érintettet a bíró sá gi jogorvoslat, tová bbá a
Ható sá ghoz fordulá s lehető ségérő l.

Jogorvoslat
1. Felhaszná ló tiltakozhat személyes adatá nak kezelése ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése vagy tová bbítá sa kizá ró lag az Szolgá ltató ra
vonatkozó jogi kö telezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgá ltató , adatá tvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szü kséges, kivéve, ha az
adatkezelést tö rvény rendelte el;
b. a személyes adat felhaszná lá sa vagy tová bbítá sa kö zvetlen ü zletszerzés,
kö zvélemény-kutatá s vagy tudomá nyos kutatá s céljá ra tö rténik;
c. tö rvényben meghatá rozott egyéb esetben.
2. Szolgá ltató a tiltakozá st a kérelem benyú jtá sá tó l szá mított legrö videbb idő n belü l,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgá lja, annak megalapozottsá ga kérdésében
dö ntést hoz, és dö ntésérő l a kérelmező t írá sban tá jékoztatja. Ha az Szolgá ltató az
érintett tiltakozá sá nak megalapozottsá gá t megá llapítja, az adatkezelést beleértve a tová bbi adatfelvételt és adattová bbítá st is - megszü nteti, és az
adatokat zá rolja, valamint a tiltakozá sró l, tová bbá az annak alapjá n tett
intézkedésekrő l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozá ssal érintett
személyes adatot korá bban tová bbította, és akik kö telesek intézkedni a
tiltakozá si jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhaszná ló Szolgá ltató nak a meghozott dö ntésével nem ért egyet,
az ellen - annak kö zlésétő l szá mított 30 napon belü l - bíró sá ghoz fordulhat. A
bíró sá g soron kívü l já r el.
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Informá ció szabadsá g Ható sá gná l lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g
1125 Budapest, Szilá gyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafió k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabá lyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
kö teles bizonyítani. Az adattová bbítá s jogszerű ségét az adatá tvevő kö teles
bizonyítani.

2. A per elbírá lá sa a tö rvényszék hatá skö rébe tartozik. A per - az érintett
vá lasztá sa szerint - az érintett lakó helye vagy tartó zkodá si helye szerinti
tö rvényszék elő tt is megindítható .
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Ható sá g az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíró sá g a kérelemnek helyt ad, az adatkezelő t a tá jékoztatá s megadá sá ra,
az adat helyesbítésére, zá rolá sá ra, tö rlésére, az automatizá lt adatfeldolgozá ssal
hozott dö ntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozá si jogá nak
figyelembevételére, illetve az adatá tvevő á ltal kért adat kiadá sá ra kö telezi.
5. Ha a bíró sá g az adatá tvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő kö teles az érintett
személyes adatá t az ítélet kö zlésétő l szá mított 3 napon belü l tö rö lni. Az
adatkezelő kö teles az adatokat akkor is tö rö lni, ha az adatá tvevő a
meghatá rozott hatá ridő n belü l nem fordul bíró sá ghoz.
6. A bíró sá g elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak
kö zzétételével tö rténő - nyilvá nossá gra hozatalá t, ha azt az adatvédelem érdekei
és nagyobb szá mú érintett védett jogai megkö vetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonsá g kö vetelményeinek megszegésével má snak ká rt okoz, kö teles azt
megtéríteni.
2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonsá g kö vetelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogá t
megsérti, az érintett az adatkezelő tő l sérelemdíjat kö vetelhet.
3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó á ltal okozott ká rért és
az adatkezelő kö teles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó á ltal okozott
személyiségi jogsértés esetén já ró sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesü l az
okozott ká rért való felelő sség és a sérelemdíj megfizetésének kö telezettsége aló l,
ha bizonyítja, hogy a ká rt vagy az érintett személyiségi jogá nak sérelmét az
adatkezelés kö rén kívü l eső elhá ríthatatlan ok idézte elő .
4. Nem kell megtéríteni a ká rt és nem kö vetelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a ká r a ká rosult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szá ndékos vagy sú lyosan gondatlan magatartá sá bó l
szá rmazott.

Zárszó

A tá jékoztató elkészítése sorá n figyelemmel voltunk az alá bbi jogszabá lyokra:
• 2011. évi CXII. tö rvény – az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az
informá ció szabadsá gró l (a tová bbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. tö rvény – az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint
az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l
(fő képp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. tö rvény – a fogyasztó kkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmá ró l;
• 2008. évi XLVIII. tö rvény – a gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető feltételeirő l
és egyes korlá tairó l (kü lö nö sen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. tö rvény az elektronikus informá ció szabadsá gró l
• 2003. évi C. tö rvény az elektronikus hírkö zlésrő l (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklá m bevá lt gyakorlatá ra
vonatkozó EASA/IAB-ajá nlá sró l
• 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)

