
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 La� gyma�nyosi u.14/B 4.emelet 4.ajto�  (01 09 891833
Fo% va� rosi To( rve�nysze�k Ce�gbí�ro� sa� ga) (a tova�bbiakban: Szolga� ltato� , adatkezelo% ) ala�
veti maga� t a ko( vetkezo%  ta� je�koztato� nak.

Az informa� cio� s o( nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l  szo� lo�  2011.
e�vi CXII. to( rve�ny 20. § (1) kimondja, hogy az e�rintettel (jelen esetben a weblap/-
haszna� lo� val,  a  tova�bbiakban:  felhaszna� lo� )  az  adatkezele�s  megkezde�se  elo% tt
ko( zo( lni kell, hogy az adatkezele�s hozzájáruláson alapul vagy ko( telezo% .

Az  e�rintettet  az  adatkezele�s  megkezde�se  elo% tt  egye�rtelmu% en  e�s  re�szletesen
ta� je�koztatni  kell  az  adatai  kezele�se�vel  kapcsolatos  minden  te�nyro% l,  í�gy
ku( lo( no( sen  az  adatkezele�s  céljáról  és  jogalapjáról,  az  adatkezelésre  és  az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezele�s időtartamáról.

Ta� je�koztatni kell az e�rintettet az Info tv. 6. § (1) bekezde�se alapja�n arro� l is, hogy
szeme� lyes adat kezelheto%  akkor is, ha az e�rintett hozza� ja� rula� sa�nak beszerze�se
lehetetlen vagy ara�nytalan ko( ltse�ggel ja� rna, e�s a szeme� lyes adat kezele�se

• az  adatkezelo% re  vonatkozo�  jogi  ko( telezettse�g  teljesí�te�se  ce� lja�bo� l
szu( kse�ges, vagy

• az  adatkezelo%  vagy  harmadik  szeme� ly  jogos  e�rdeke�nek  e�rve�nyesí�te�se
ce� lja�bo� l  szu( kse�ges,  e�s  ezen  e�rdek  e�rve�nyesí�te�se  a  szeme� lyes  adatok
ve�delme�hez fu% zo% do%  jog korla� toza� sa� val ara�nyban a� ll.

A ta� je�koztata� snak ki kell terjednie az e�rintett adatkezele�ssel kapcsolatos jogaira
e�s jogorvoslati leheto% se�geire is.

Ha az e�rintettek szeme� lyes ta� je�koztata� sa lehetetlen vagy ara�nytalan ko( ltse�ggel
ja� rna,  a  ta� je�koztata� s  megto( rte�nhet  az  ala�bbi  informa� cio� k  nyilva�nossa�gra
hozatala� val is:

a) az adatgyu% jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko( re,
c) az adatgyu% jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido% tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo% k szeme� lye,
f)  az  e�rintettek  adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogainak  e�s  jogorvoslati
leheto% se�geinek ismertete�se, valamint
g)  ha  az  adatkezele�s  adatve�delmi  nyilva�ntarta� sba  ve�tele�nek  van  helye,  az
adatkezele�s nyilva�ntarta� si sza�ma.

Jelen adatkezele�si ta� je�koztato�  az ala�bbi weboldalak adatkezele�se� t szaba� lyozza:  



www.drkeoma.infora.hu
https://www.reumadr.hu-  saja� t  vezeto%  honlap
https://www.maganreumatologia.hu https://www.gerinckozpont.com 

A ta� je�koztato�  mo� dosí�ta� sai a fenti cí�men to( rte�no%  ko( zze� te� tellel le�pnek hata� lyba. A
ta� je�koztato�  egyes fejezetcí�mei mo( go( tt megjelení�tju( k a jogszaba� lyi hivatkoza� 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. Szeme� lyes adat akkor kezelheto% , ha
• ahhoz az e�rintett hozza� ja� rul, vagy
• azt  to( rve�ny  vagy  -  to( rve�ny  felhatalmaza� sa  alapja�n,  az  abban  meghata� rozott

ko( rben - helyi o( nkorma�nyzat rendelete ko( ze�rdeken alapulo�  ce� lbo� l elrendeli.

2. Szeme� lyes adat kezelheto%  akkor is, ha az e�rintett hozza� ja� rula� sa�nak beszerze�se
lehetetlen vagy ara�nytalan ko( ltse�ggel ja� rna, e�s a szeme� lyes adat kezele�se

a) az adatkezelo% re vonatkozo�  jogi ko( telezettse�g teljesí�te�se ce� lja�bo� l szu( kse�ges, vagy
b)  az  adatkezelo%  vagy  harmadik  szeme� ly  jogos  e�rdeke�nek  e�rve�nyesí�te�se  ce� lja�bo� l
szu( kse�ges, e�s ezen e�rdek e�rve�nyesí�te�se a szeme� lyes adatok ve�delme�hez fu% zo% do%  jog
korla� toza� sa� val ara�nyban a� ll.

3. Ha az e�rintett cselekvo% ke�ptelense�ge folyta�n vagy ma�s elha� rí�thatatlan okbo� l nem
ke�pes hozza� ja� rula� sa� t  megadni,  akkor  a saja� t  vagy ma� s  szeme� ly  le� tfontossa�gu�
e� rdekeinek ve�delme�hez, valamint a szeme� lyek e� lete� t,  testi e�pse�ge� t vagy javait
fenyegeto%  ko( zvetlen  vesze� ly  elha� rí�ta� sa�hoz  vagy  megelo% ze�se�hez  szu( kse�ges
me�rte�kben a hozza� ja� rula� s  akada� lyainak fenna� lla� sa alatt az e�rintett  szeme� lyes
adatai kezelheto% ek.

4. A  16.  e� lete�ve� t  beto( lto( tt  kiskoru�  e� rintett  hozza� ja� rula� sa� t  tartalmazo�
jognyilatkozata�nak  e�rve�nyesse�ge�hez  to( rve�nyes  ke�pviselo% je�nek  beleegyeze�se
vagy uto� lagos jo� va�hagya� sa nem szu( kse�ges.

5. Ha a hozza� ja� rula� son alapulo�  adatkezele�s ce� lja az adatkezelo% vel í�ra� sban ko( to( tt
szerzo% de�s  ve�grehajta� sa,  a  szerzo% de�snek  tartalmaznia  kell  minden  olyan
informa� cio� t, amelyet a szeme� lyes adatok kezele�se az e�rintettnek ismernie kell,
í�gy ku( lo( no( sen a kezelendo%  adatok meghata� roza� sa� t, az adatkezele�s ido% tartama� t, a
felhaszna� la� s ce� lja� t, az adatok tova�bbí�ta� sa�nak te�nye�t, cí�mzettjeit, adatfeldolgozo�
ige�nybeve� tele�nek te�nye� t.  A szerzo% de�snek fe� lree�rthetetlen mo� don tartalmaznia
kell,  hogy  az  e�rintett  ala� í�ra� sa� val  hozza� ja� rul  adatainak  a  szerzo% de�sben
meghata� rozottak szerinti kezele�se�hez.

6. Ha  a  szeme� lyes  adat  felve� tele�re  az  e�rintett  hozza� ja� rula� sa� val  keru( lt  sor,  az
adatkezelo%  a felvett adatokat to( rve�ny elte�ro%  rendelkeze�se�nek hia�nya�ban

• a ra�  vonatkozo�  jogi ko( telezettse�g teljesí�te�se ce� lja�bo� l, vagy
• az adatkezelo%  vagy harmadik szeme� ly jogos e�rdeke�nek e�rve�nyesí�te�se ce� lja�bo� l,

ha  ezen  e�rdek  e�rve�nyesí�te�se  a  szeme� lyes  adatok  ve�delme�hez  fu% zo% do%  jog
korla� toza� sa� val ara�nyban a� ll

A személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvek



A szeme� lyes adatok: 
a) kezele�se� t jogszeru% en e�s tisztesse�gesen, valamint az e�rintett sza�ma� ra a� tla� thato�
mo� don kell ve�gezni („jogszeru% se�g, tisztesse�ges elja� ra� s e�s a� tla� thato� sa� g”); 
b)  gyu% jte�se  csak  meghata� rozott,  egye�rtelmu%  e�s  jogszeru%  ce� lbo� l  to( rte�njen,  e�s
azokat ne kezelje�k ezekkel a ce� lokkal o( ssze nem egyeztetheto%  mo� don; a 89. cikk
(1)  bekezde�se�nek  megfelelo% en  nem  mino% su( l  az  eredeti  ce� llal  o( ssze  nem
egyeztetheto% nek  a  ko( ze�rdeku%  archiva� la� s  ce� lja�bo� l,  tudoma�nyos  e�s  to( rte�nelmi
kutata� si  ce� lbo� l  vagy  statisztikai  ce� lbo� l  to( rte�no%  tova�bbi  adatkezele�s  („ce� lhoz
ko( to( ttse�g”); 
c)  az  adatkezele�s  ce� ljai  szempontja�bo� l  megfelelo% ek  e�s  releva�nsak  kell,  hogy
legyenek, e�s a szu( kse�gesre kell korla� tozo� dniuk („adattakare�kossa�g”); 
d)  pontosnak  e�s  szu( kse�g  esete�n  naprake�sznek  kell  lenniu( k;  minden  e�szszeru%
inte�zkede�st  meg  kell  tenni  annak  e�rdeke�ben,  hogy  az  adatkezele�s  ce� ljai
szempontja�bo� l  pontatlan  szeme� lyes  adatokat  halade�ktalanul  to( ro( lje�k  vagy
helyesbí�tse�k („pontossa�g”);
e) ta� rola� sa�nak olyan forma�ban kell  to( rte�nnie,  amely az e�rintettek azonosí�ta� sa� t
csak  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  ce� ljainak  ele�re�se�hez  szu( kse�ges  ideig  teszi
leheto% ve� ; a szeme� lyes adatok enne� l hosszabb ideig to( rte�no%  ta� rola� sa� ra csak akkor
keru( lhet  sor,  amennyiben  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se�re  a  89.  cikk  (1)
bekezde�se�nek  megfelelo% en  ko( ze�rdeku%  archiva� la� s  ce� lja�bo� l,  tudoma�nyos  e�s
to( rte�nelmi kutata� si ce� lbo� l vagy statisztikai ce� lbo� l keru( l majd sor, az e rendeletben
az  e�rintettek  jogainak  e�s  szabadsa�gainak  ve�delme  e�rdeke�ben  elo% í�rt  megfelelo%
technikai e�s szerveze�si inte�zkede�sek ve�grehajta� sa� ra is figyelemmel („korla� tozott
ta� rolhato� sa� g”);
f)  kezele�se� t  oly  mo� don kell  ve�gezni,  hogy megfelelo%  technikai  vagy szerveze�si
inte�zkede�sek  alkalmaza�sa� val  biztosí�tva  legyen  a  szeme� lyes  adatok  megfelelo%
biztonsa�ga,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezele�se�vel,  ve� letlen
elveszte�se�vel,  megsemmisí�te�se�vel  vagy  ka� rosoda� sa� val  szembeni  ve�delmet  is
idee�rtve („integrita� s e�s bizalmas jelleg”). 
(2)  Az  adatkezelo%  felelo% s  az  (1)  bekezde�snek  valo�  megfelele�se�rt,  tova�bba�
ke�pesnek kell lennie e megfelele�s igazola� sa� ra („elsza�moltathato� sa� g”).

Funkcionális adatkezelés

1. Az informa� cio� s o( nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l  szo� lo�  2011.
e�vi  CXII.  to( rve�ny  20.  §  (1)  bekezde�se  alapja�n,  meg  kell  hata� rozni  a  weblap/
funkcionalita� sa�nak mu% ko( de�se ko( re�ben a ko( vetkezo% ket:

a) az adatgyu% jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko( re,
c) az adatgyu% jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido% tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo% k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.



2. Az  adatgyu% jte�s  te�nye,  a  kezelt  adatok  ko( re:  

Honlapnál:
• Neve
• Lakcí�m
• Telefonsza�ma
• Szu( lete�snap
• Egye�b beke�rt adatok:

• TAJ sza�m, Neme, Kora, beutalo�  orvosa, utolso�  menstrua� cio ideje- 
ODM vizsga� lata�nak sorsza�ma,denzitometrias vizsga� lati adatai

3. Az e�rintettek ko( re: A weblap/-on regisztra� lt valamennyi felhaszna� lo� .

4. Az  adatgyu% jte�s  ce� lja:  

Honlapnál: 

Ne�v (Keresztne�v e�s/vagy vezete�kne�v, ce�gne�v):
• egye�b a ce� l adat a ko( vetkezo%  szo( veges mezo% ben lesz

• Szakorvosi konzulta� cio� .

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  adatkezele�s  ido% tartama,  az  adatok  to( rle�se�nek  hata� rideje: A  regisztra� cio�
to( rle�se�vel  azonnal.  Kive�ve  a  sza�mviteli  bizonylatok  esete�ben,  hiszen  a



sza�mvitelro% l szo� lo�  2000. e�vi C. to( rve�ny 169. § (2) bekezde�se alapja�n 8 e�vig meg
kell o% 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  megismere�se�re  jogosult  lehetse�ges  adatkezelo% k  szeme� lye:  A
szeme� lyes  adatokat  az  adatkezelo%  munkata� rsai  kezelhetik,  a  fenti  alapelvek
tiszteletben tarta� sa� val.

7. Az  e�rintettek  adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogainak  ismertete�se:  A  ko( vetkezo%
adatok mo� dosí�ta� sa� t lehet elve�gezni a weboldalakon: A szeme� lyes adatok to( rle�se� t,
vagy mo� dosí�ta� sa� t az ala�bbi mo� dokon tudja e�rintett kezdeme�nyezni:

• postai u� ton (1111.Budapest La� gyma�nyosi u.14/B 4.emelet 4.ajto�  cí�men),
• e-mail u� tja�n nlmedkft@gmail.com e-mail cí�men.

8. Az  adatkezele�s  jogalapja:  a  Felhaszna� lo�  hozza� ja� rula� sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
bekezde�se,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolga� ltata� sok,  valamint  az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro% l  szo� lo�
2001. e�vi CVIII. to( rve�ny (a tova�bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezde�se: 

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 adatkezele�s sora�n ige�nybe vett ta� rhelyszolga� ltato�  (weblap) adatai:

Ne�v: FS-NET KFT 

Cí�m: 1141 Budapest Po( stye�n utca 21.

E-mail: admin@domainrendeles.hu 

Telefonsza�m: (06-30) 696-2437 (06-30) 696-2618 

Az adatkezele�s ele�rheto% se�ge: http://

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó
alapelveink (Elker tv. 13/A.)

1. A szolga� ltato�  az informa� cio� s ta� rsadalommal o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� s nyu� jta� sa� ra
ira�nyulo�  szerzo% de�sbo% l  sza� rmazo�  dí�jak  sza�mla�za� sa  ce� lja�bo� l  kezelheti  az
informa� cio� s  ta� rsadalommal  o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� s  ige�nybeve�tele�vel



kapcsolatos  terme�szetes  szeme� lyazonosí�to�  adatokat,  lakcí�met,  valamint  a
szolga� ltata� s  ige�nybeve� tele�nek ido% pontja� ra,  ido% tartama�ra e�s helye�re vonatkozo�
adatokat.

2. A szolga� ltato�  a szolga� ltata� s nyu� jta� sa ce� lja�bo� l kezelheti azon szeme� lyes adatokat,
amelyek a szolga� ltata� s nyu� jta� sa�hoz technikailag elengedhetetlenu( l szu( kse�gesek.
A szolga� ltato� nak az egye�b felte� telek azonossa�ga esete�n u� gy kell megva� lasztania
e�s minden esetben oly mo� don kell u( zemeltetnie az informa� cio� s ta� rsadalommal
o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� s nyu� jta� sa sora�n alkalmazott eszko( zo( ket, hogy szeme� lyes
adatok kezele�se�re csak akkor keru( ljo( n sor, ha ez a szolga� ltata� s nyu� jta� sa�hoz e�s az
Elker  to( rve�nyben  meghata� rozott  egye�b  ce� lok  teljesu( le�se�hez  felte� tlenu( l
szu( kse�ges, azonban ebben az esetben is csak a szu( kse�ges me�rte�kben e�s ideig.

3. A  szolga� ltato�  a  szolga� ltata� s  ige�nybeve� tele�vel  kapcsolatos  adatokat  ba� rmely
egye�b  ce� lbo� l  -  í�gy  ku( lo( no( sen  szolga� ltata� sa  hate�konysa�ga�nak  no( vele�se,  az
ige�nybe  vevo% nek  cí�mzett  elektronikus  hirdete�s  vagy  egye�b  cí�mzett  tartalom
eljuttata� sa,  piackutata� s  ce� lja�bo� l  -  csak  az  adatkezele�si  ce� l  elo% zetes
meghata� roza� sa mellett e�s az ige�nybe vevo%  hozza� ja� rula� sa alapja�n kezelhet.

4. Az  ige�nybe  vevo% nek  az  informa� cio� s  ta� rsadalommal  o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� s
ige�nybeve� tele� t  megelo% zo% en  e�s  a  szolga� ltata� s  ige�nybeve� tele  sora�n  is
folyamatosan biztosí�tani kell, hogy az adatkezele�st megtilthassa.

5. A kezelt adatokat to( ro( lni kell a szerzo% de�s le� trejo( tte�nek elmarada� sa� t, a szerzo% de�s
megszu% ne�se� t,  valamint a sza�mla�za� st  ko( veto% en.  Az adatokat to( ro( lni  kell,  ha az
adatkezele�si ce� l megszu% nt, vagy az ige�nybe vevo%  í�gy rendelkezik. To( rve�ny elte�ro%
rendelkeze�se hia�nya�ban az adatto( rle�st halade�ktalanul el kell ve�gezni.

6. A  szolga� ltato� nak  biztosí�tania  kell,  hogy  az  ige�nybe  vevo%  az  informa� cio� s
ta� rsadalommal o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� s  ige�nybeve�tele  elo% tt  e�s  az ige�nybeve�tel
sora�n ba� rmikor megismerhesse, hogy a szolga� ltato�  mely adatkezele�si ce� lokbo� l
mely  adatfajta�kat  kezel,  idee�rtve  az  ige�nybe  vevo% vel  ko( zvetlenu( l  kapcsolatba
nem hozhato�  adatok kezele�se� t is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az informa� cio� s o( nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l  szo� lo�  2011.
e�vi CXII. to( rve�ny 20. § (1) bekezde�se alapja�n, meg kell hata� rozni a weblap/ cookie
adatkezele�se ko( re�ben a ko( vetkezo% ket:

a) az adatgyu% jte�s te�nye,
b) az e�rintettek ko( re,
c) az adatgyu% jte�s ce� lja,
d) az adatkezele�s ido% tartama,
e) az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo% k szeme� lye,
f) az e�rintettek adatkezele�ssel kapcsolatos jogainak ismertete�se.



2. weblap/ -ra jellemzo%  cookie-k az u� gynevezett „jelszo� val ve�dett munkamenethez
haszna� lt cookie”, „beva� sa� rlo� kosa� rhoz szu( kse�ges cookie-k” e�s „biztonsa�gi cookie-
k”,  melyek  haszna� lata�hoz  nem  szu( kse�ges  elo% zetes  hozza� ja� rula� st  ke�rni  az
e�rintettekto% l.

3. Az  adatkezele�s  te�nye,  a kezelt  adatok  ko( re:  egyedi  azonosí�to� sza�m,  da� tumok,
ido% pontok

4. Az e�rintettek ko( re: A weboldalt la� togato�  valamennyi e�rintett.
5. Az  adatkezele�s  ce� lja:  a  felhaszna� lo� k  azonosí�ta� sa,  a  „beva�sa� rlo� kosa� r”

nyilva�ntarta� sa� ra e�s a la� togato� k nyomon ko( vete�se.
6. Az  adatkezele�s  ido% tartama,  az  adatok  to( rle�se�nek  hata� rideje:  Az  adatkezele�s

ido% tartama a session cookie-k esete�n a weblap/ a� ltal  meghata� rozott ideig tart,
vagy amí�g a felhaszna� lo�  a bo( nge�szo% je�bo% l ki nem u( rí�ti azokat..

7. Az adatok megismere�se�re jogosult lehetse�ges adatkezelo% k szeme� lye: A szeme� lyes
adatokat  az  adatkezelo%  munkata� rsai  kezelhetik,  a  fenti  alapelvek  tiszteletben
tarta� sa� val.

8. Az  e�rintettek  adatkezele�ssel  kapcsolatos  jogainak  ismertete�se:  Az  e�rintettnek
leheto% se�gu( k  van  a  cookie-kat  to( ro( lni  a  bo( nge�szo% k  Eszko( zo( k/Bea� llí�ta� sok
menu( je�ben a� ltala�ban az Adatve�delem menu( pont bea� llí�ta� sai alatt.

9. Az adatkezele�s jogalapja: Az e�rintetto% l hozza� ja� rula� s nem szu( kse�ges, amennyiben
a  cookie-k  haszna� lata�nak  kiza� ro� lagos  ce� lja  az  elektronikus  hí�rko( zlo%  ha� lo� zaton
keresztu( l  to( rte�no%  ko( zle�stova�bbí�ta� s vagy arra az elo% fizeto%  vagy felhaszna� lo�  a� ltal
kifejezetten  ke�rt,  az  informa� cio� s  ta� rsadalommal  o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� s
nyu� jta� sa�hoz a szolga� ltato� nak felte� tlenu( l szu( kse�ge 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  adatkezelo%  e�s  az  adatfeldolgozo�  a  tudoma�ny  e�s  technolo� gia  a� lla� sa  e�s  a
megvalo� sí�ta� s ko( ltse�gei, tova�bba�  az adatkezele�s jellege, hato� ko( re, ko( ru( lme�nyei e�s
ce� ljai,  valamint  a  terme�szetes  szeme� lyek  jogaira  e�s  szabadsa�gaira  jelentett,
va� ltozo�  valo� szí�nu% se�gu%  e� s  su� lyossa�gu�  kocka�zat  figyelembeve� tele�vel  megfelelo%



technikai  e�s  szerveze�si  inte�zkede�seket  hajt  ve�gre  annak  e�rdeke�ben,  hogy  a
kocka� zat  me�rte�ke�nek  megfelelo%  szintu%  adatbiztonsa�got  garanta� lja,  idee�rtve,
to( bbek ko( zo( tt, adott esetben: 
a) a szeme� lyes adatok a� lnevesí�te�se� t e�s titkosí�ta� sa� t;
b)  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se�re  haszna� lt  rendszerek  e�s  szolga� ltata� sok
folyamatos bizalmas jellege�nek biztosí�ta� sa� t, integrita� sa� t, rendelkeze�sre a� lla� sa� t e�s
ellena� llo�  ke�pesse�ge� t; 
c) fizikai vagy mu% szaki incidens esete�n az arra valo�  ke�pesse�get, hogy a szeme� lyes
adatokhoz valo�  hozza� fe� re�st e�s az adatok rendelkeze�sre a� lla� sa� t kello%  ido% ben vissza
lehet a� llí�tani; 
d)  az  adatkezele�s  biztonsa�ga�nak  garanta� la� sa� ra  hozott  technikai  e�s  szerveze�si
inte�zkede�sek  hate�konysa�ga�nak  rendszeres  tesztele�se�re,  felme�re�se�re  e�s
e�rte�kele�se�re szolga� lo�  elja� ra� st. 
(2) A biztonsa�g megfelelo%  szintje�nek meghata� roza� sakor kifejezetten figyelembe
kell  venni  az  adatkezele�sbo% l  eredo%  olyan  kocka�zatokat,  amelyek  ku( lo( no( sen  a
tova�bbí�tott,  ta� rolt  vagy  ma� s  mo� don  kezelt  szeme� lyes  adatok  ve� letlen  vagy
jogellenes  megsemmisí�te�se�bo% l,  elveszte�se�bo% l,  megva� ltoztata� sa�bo� l,  jogosulatlan
nyilva�nossa�gra  hozatala�bo� l  vagy  az  azokhoz  valo�  jogosulatlan  hozza� fe� re�sbo% l
erednek. 
(3)  Az  adatkezelo% ,  illetve  az  adatfeldolgozo�  40.  cikk  szerinti  jo� va�hagyott
magatarta� si  ko� dexekhez  vagy  a  42.  cikk  szerinti  jo� va�hagyott  tanu� sí�ta� si
mechanizmushoz valo�  csatlakoza� sa� t felhaszna� lhatja annak bizonyí�ta� sa re�szeke�nt,
hogy az e cikk (1) bekezde�se�ben meghata� rozott ko( vetelme�nyeket teljesí�ti. 
(4) Az adatkezelo%  e�s az adatfeldolgozo�  inte�zkede�seket hoz annak biztosí�ta� sa� ra,
hogy az  adatkezelo%  vagy az  adatfeldolgozo�  ira�nyí�ta� sa  alatt  elja� ro� ,  a  szeme� lyes
adatokhoz  hozza� fe�re�ssel  rendelkezo%  terme�szetes  szeme� lyek  kiza� ro� lag  az
adatkezelo%  utasí�ta� sa�nak megfelelo% en kezelhesse�k az emlí�tett adatokat, kive�ve, ha
az etto% l valo�  elte�re�sre unio� s vagy taga� llami jog ko( telezi o% ket.

Az érintettek jogai (14.-19.§)

1. Az  e�rintett  ke�relmezheti  az  Szolga� ltato� na� l,  hogy  az  adjon  ta� je�koztata� sa� t
szeme� lyes  adatai  kezele�se�ro% l,  ke�rheti  szeme� lyes  adatainak  helyesbí�te�se� t,
valamint  ke�rheti  szeme� lyes  adatainak  -  a  ko( telezo%  adatkezele�s  kive� tele�vel  -
to( rle�se� t vagy za� rola� sa� t.

2. Az e�rintett  ke�relme�re az adatkezelo%  ta� je�koztata� st  ad az e�rintett  a� ltala kezelt,
illetve  az  a� ltala  megbí�zott  adatfeldolgozo�  a� ltal  feldolgozott  adatairo� l,  azok
forra� sa� ro� l, az adatkezele�s ce� lja� ro� l, jogalapja� ro� l, ido% tartama� ro� l, az adatfeldolgozo�
neve�ro% l, cí�me�ro% l e�s az adatkezele�ssel o( sszefu( ggo%  teve�kenyse�ge�ro% l, tova�bba�  - az
e�rintett szeme� lyes adatainak tova�bbí�ta� sa esete�n - az adattova�bbí�ta� s jogalapja� ro� l
e� s cí�mzettje�ro% l.

3. Az  adatkezelo%  az  adattova�bbí�ta� s  jogszeru% se�ge�nek  elleno% rze�se,  valamint  az
e�rintett  ta� je�koztata� sa  ce� lja�bo� l  adattova�bbí�ta� si  nyilva�ntarta� st  vezet,  amely



tartalmazza  az  a� ltala  kezelt  szeme� lyes  adatok  tova�bbí�ta� sa�nak  ido% pontja� t,  az
adattova�bbí�ta� s jogalapja� t e�s cí�mzettje� t, a tova�bbí�tott szeme� lyes adatok ko( re�nek
meghata� roza� sa� t,  valamint az adatkezele�st  elo% í�ro�  jogszaba� lyban meghata� rozott
egye�b adatokat.

4. Az adatkezelo%  ko( teles a ke�relem benyu� jta� sa� to� l sza�mí�tott legro( videbb ido%  alatt,
legfeljebb  azonban  30  napon  belu( l,  ko( ze�rtheto%  forma�ban,  az  e�rintett  erre
ira�nyulo�  ke�relme�re í�ra� sban megadni a ta� je�koztata� st. A ta� je�koztata� s ingyenes.

5. Felhaszna� lo�  ke�relme�re  Szolga� ltato�  ta� je�koztata� st  ad  az  a� ltala  kezelt  adatokro� l,
azok forra� sa� ro� l, az adatkezele�s ce� lja� ro� l, jogalapja� ro� l, ido% tartama� ro� l, az esetleges
adatfeldolgozo�  neve�ro% l, cí�me�ro% l e� s az adatkezele�ssel o( sszefu( ggo%  teve�kenyse�ge�ro% l,
tova�bba�  - az e�rintett szeme� lyes adatainak tova�bbí�ta� sa esete�n - az adattova�bbí�ta� s
jogalapja� ro� l  e�s  cí�mzettje�ro% l.  Szolga� ltato�  a  ke�relem  benyu� jta� sa� to� l  sza�mí�tott
legro( videbb  ido%  alatt,  legfeljebb  azonban  30  napon  belu( l  í�ra� sban,  ko( ze�rtheto%
forma�ban adja meg a ta� je�koztata� st. A ta� je�koztata� s ingyenes.

6. Szolga� ltato� ,  amennyiben  a  szeme� lyes  adat  a  valo� sa� gnak  nem  felel  meg,  e�s  a
valo� sa� gnak  megfelelo%  szeme� lyes  adat  az  adatkezelo%  rendelkeze�se�re  a� ll,  a
szeme� lyes adatot helyesbí�ti.

7. To( rle�s helyett Szolga� ltato�  za� rolja a szeme� lyes adatot, ha a Felhaszna� lo�  ezt ke�ri,
vagy ha a rendelkeze�se�re a� llo�  informa� cio� k alapja�n felte� telezheto% ,  hogy a to( rle�s
se�rtene�  a  Felhaszna� lo�  jogos  e�rdekeit.  A  za� rolt  szeme� lyes  adat  kiza� ro� lag  addig
kezelheto% , ameddig fenna� ll az az adatkezele�si ce� l, amely a szeme� lyes adat to( rle�se� t
kiza� rta.

8. Szolga� ltato�  to( rli a szeme� lyes adatot, ha kezele�se jogellenes, a Felhaszna� lo�  ke�ri, a
kezelt adat hia�nyos vagy te�ves - e�s ez az a� llapot jogszeru% en nem orvosolhato�  -
felte�ve, hogy a to( rle�st to( rve�ny nem za� rja ki, az adatkezele�s ce� lja megszu% nt, vagy az
adatok  ta� rola� sa�nak  to( rve�nyben  meghata� rozott  hata� rideje  leja� rt,  azt  a  bí�ro� sa� g
vagy a Nemzeti Adatve�delmi e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� g elrendelte.

9. Az adatkezelo%  megjelo( li az a� ltala kezelt szeme� lyes adatot, ha az e�rintett vitatja
annak helyesse�ge� t vagy pontossa�ga� t, de a vitatott szeme� lyes adat helytelense�ge
vagy pontatlansa�ga nem a� llapí�thato�  meg egye�rtelmu% en.

10.A  helyesbí�te�sro% l,  a  za� rola� sro� l,  a  megjelo( le�sro% l  e� s  a  to( rle�sro% l  az  e�rintettet,
tova�bba�  mindazokat  e�rtesí�teni  kell,  akiknek  kora�bban  az  adatot  adatkezele�s
ce� lja� ra tova�bbí�totta�k. Az e�rtesí�te�s mello% zheto% , ha ez az adatkezele�s ce� lja� ra valo�
tekintettel az e�rintett jogos e�rdeke� t nem se�rti.

11.Ha az adatkezelo%  az e�rintett helyesbí�te�s, za� rola� s vagy to( rle�s ira�nti ke�relme�t nem
teljesí�ti,  a  ke�relem  ke�zhezve� tele� t  ko( veto%  30  napon  belu( l  í�ra� sban  ko( zli  a
helyesbí�te�s,  za� rola� s  vagy to( rle�s  ira�nti  ke�relem elutasí�ta� sa�nak te�nybeli  e�s  jogi
indokait. A helyesbí�te�s, to( rle�s vagy za� rola� s ira�nti ke�relem elutasí�ta� sa esete�n az
adatkezelo%  ta� je�koztatja  az  e�rintettet  a  bí�ro� sa� gi  jogorvoslat,  tova�bba�  a
Hato� sa� ghoz fordula� s leheto% se�ge�ro% l.



Jogorvoslat

1. Felhaszna� lo�  tiltakozhat szeme� lyes adata�nak kezele�se ellen, ha
a. a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  vagy  tova�bbí�ta� sa  kiza� ro� lag  az  Szolga� ltato� ra

vonatkozo�  jogi ko( telezettse�g teljesí�te�se�hez, vagy az Szolga� ltato� , adata� tvevo%  vagy
harmadik  szeme� ly  jogos  e�rdeke�nek  e�rve�nyesí�te�se�hez  szu( kse�ges,  kive�ve,  ha  az
adatkezele�st to( rve�ny rendelte el;

b. a  szeme� lyes  adat  felhaszna� la� sa  vagy  tova�bbí�ta� sa  ko( zvetlen  u( zletszerze�s,
ko( zve� leme�ny-kutata� s vagy tudoma�nyos kutata� s ce� lja� ra to( rte�nik;

c. to( rve�nyben meghata� rozott egye�b esetben.

2. Szolga� ltato�  a tiltakoza� st a ke�relem benyu� jta� sa� to� l sza�mí�tott legro( videbb ido% n belu( l,
de  legfeljebb  15  nap  alatt  megvizsga� lja,  annak  megalapozottsa� ga  ke�rde�se�ben
do( nte�st hoz, e�s do( nte�se�ro% l a ke�relmezo% t í�ra� sban ta� je�koztatja. Ha az Szolga� ltato�  az
e�rintett  tiltakoza�sa�nak  megalapozottsa� ga� t  mega� llapí�tja,  az  adatkezele�st  -
belee�rtve  a  tova�bbi  adatfelve�telt  e�s  adattova�bbí�ta� st  is  -  megszu( nteti,  e�s  az
adatokat  za� rolja,  valamint  a  tiltakoza� sro� l,  tova�bba�  az  annak  alapja�n  tett
inte�zkede�sekro% l  e�rtesí�ti  mindazokat,  akik  re�sze�re  a  tiltakoza� ssal  e�rintett
szeme� lyes  adatot  kora�bban  tova�bbí�totta,  e�s  akik  ko( telesek  inte�zkedni  a
tiltakoza�si jog e�rve�nyesí�te�se e�rdeke�ben.

3. Amennyiben a Felhaszna� lo�  Szolga� ltato� nak a meghozott do( nte�se�vel nem e�rt egyet,
az ellen - annak ko( zle�se� to% l  sza�mí�tott 30 napon belu( l  -  bí�ro� sa� ghoz fordulhat.  A
bí�ro� sa� g soron kí�vu( l ja� r el.

4. Az  adatkezelo%  esetleges  jogse�rte�se  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatve�delmi  e�s
Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� gna� l lehet e� lni: 

Nemzeti Adatve�delmi e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� g
1125 Budapest, Szila� gyi Erzse�bet fasor 22/C.
Leveleze�si cí�m: 1530 Budapest, Postafio� k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

1. Azt, hogy az adatkezele�s a jogszaba� lyban foglaltaknak megfelel,  az adatkezelo%
ko( teles  bizonyí�tani.  Az  adattova�bbí�ta� s  jogszeru% se�ge� t  az  adata� tvevo%  ko( teles
bizonyí�tani.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


2. A  per  elbí�ra� la� sa  a  to( rve�nysze�k  hata� sko( re�be  tartozik.  A  per  -  az  e�rintett
va� laszta� sa  szerint  -  az  e�rintett  lako� helye  vagy  tarto� zkoda�si  helye  szerinti
to( rve�nysze�k elo% tt is megindí�thato� .

3. A perben fe� l lehet az is, akinek egye�bke�nt nincs perbeli jogke�pesse�ge. A perbe a
Hato� sa� g az e�rintett pernyertesse�ge e�rdeke�ben beavatkozhat.

4. Ha a bí�ro� sa� g a ke�relemnek helyt ad, az adatkezelo% t a ta� je�koztata� s megada� sa� ra,
az adat helyesbí�te�se�re, za� rola� sa� ra, to( rle�se�re, az automatiza� lt adatfeldolgoza� ssal
hozott  do( nte�s  megsemmisí�te�se�re,  az  e�rintett  tiltakoza� si  joga�nak
figyelembeve� tele�re, illetve az adata� tvevo%  a� ltal ke�rt adat kiada�sa� ra ko( telezi.

5. Ha a bí�ro� sa� g az adata� tvevo%  ke�relme� t elutasí�tja, az adatkezelo%  ko( teles az e�rintett
szeme� lyes  adata� t  az  í�te� let  ko( zle�se� to% l  sza�mí�tott  3  napon  belu( l  to( ro( lni.  Az
adatkezelo%  ko( teles  az  adatokat  akkor  is  to( ro( lni,  ha  az  adata� tvevo%  a
meghata� rozott hata� rido% n belu( l nem fordul bí�ro� sa� ghoz.

6. A  bí�ro� sa� g  elrendelheti  í�te� lete�nek  -  az  adatkezelo%  azonosí�to�  adatainak
ko( zze�te� tele�vel to( rte�no%  - nyilva�nossa�gra hozatala� t, ha azt az adatve�delem e�rdekei
e�s nagyobb sza�mu�  e�rintett ve�dett jogai megko( vetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1. Ha  az  adatkezelo%  az  e�rintett  adatainak  jogellenes  kezele�se�vel  vagy  az
adatbiztonsa�g  ko( vetelme�nyeinek megszege�se�vel  ma� snak ka� rt  okoz,  ko( teles  azt
megte�rí�teni.

2. Ha  az  adatkezelo%  az  e�rintett  adatainak  jogellenes  kezele�se�vel  vagy  az
adatbiztonsa�g  ko( vetelme�nyeinek  megszege�se�vel  az  e�rintett  szeme� lyise�gi  joga� t
megse�rti, az e�rintett az adatkezelo% to% l se�relemdí�jat ko( vetelhet.

3. Az e�rintettel szemben az adatkezelo%  felel az adatfeldolgozo�  a� ltal okozott ka� re�rt e�s
az adatkezelo%  ko( teles megfizetni az e�rintettnek az adatfeldolgozo�  a� ltal  okozott
szeme� lyise�gi  jogse�rte�s  esete�n  ja� ro�  se�relemdí�jat  is.  Az  adatkezelo%  mentesu( l  az
okozott ka� re�rt valo�  felelo% sse�g e�s a se�relemdí�j megfizete�se�nek ko( telezettse�ge alo� l,
ha  bizonyí�tja,  hogy  a  ka� rt  vagy  az  e�rintett  szeme� lyise�gi  joga�nak  se�relme� t  az
adatkezele�s ko( re�n kí�vu( l eso%  elha� rí�thatatlan ok ide�zte elo% .

4. Nem  kell  megte�rí�teni  a  ka� rt  e�s  nem  ko( vetelheto%  a  se�relemdí�j  annyiban,
amennyiben  a  ka� r  a  ka� rosult  vagy  a  szeme� lyise�gi  jog  megse�rte�se�vel  okozott
jogse�relem  az  e�rintett  sza�nde�kos  vagy  su� lyosan  gondatlan  magatarta� sa�bo� l
sza� rmazott.

Zárszó



A ta� je�koztato�  elke�szí�te�se sora�n figyelemmel voltunk az ala�bbi jogszaba� lyokra: 

• 2011.  e�vi  CXII.  to( rve�ny  –  az  informa� cio� s  o( nrendelkeze�si  jogro� l  e� s  az
informa� cio� szabadsa�gro� l (a tova�bbiakban: Infotv.)

• 2001. e�vi CVIII. to( rve�ny – az elektronikus kereskedelmi szolga� ltata� sok, valamint
az  informa� cio� s  ta� rsadalommal  o( sszefu( ggo%  szolga� ltata� sok  egyes  ke�rde�seiro% l
(fo% ke�pp a 13/A. §-a)

• 2008.  e�vi  XLVII.  to( rve�ny  –  a  fogyaszto� kkal  szembeni  tisztesse�gtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalma� ro� l;

• 2008. e�vi XLVIII. to( rve�ny – a gazdasa�gi rekla�mteve�kenyse�g alapveto%  felte� teleiro% l
e�s egyes korla� tairo� l (ku( lo( no( sen a 6.§-a)

• 2005. e�vi XC. to( rve�ny az elektronikus informa�cio� szabadsa�gro� l
• 2003. e�vi C. to( rve�ny az elektronikus hí�rko( zle�sro% l (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011.  sz.  ve� leme�ny  a  viselkede�salapu�  online  rekla�m  beva� lt  gyakorlata� ra

vonatkozo�  EASA/IAB-aja�nla� sro� 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)


