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Adatkezelési tájékoztató az Érintett személyes és
egészségügyi adatainak kezeléséhez
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ BETEGEK RÉSZÉRE
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Tájékoztatónk célja és hatály

Az Enea Med Bt. („Adatkezelő”) elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes- és egészségügyi
adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.-nek
valamint az Eüak.-nek megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa.
Személyes- és egészségügyi adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra.
Társaságunk szigorú szabályok szerint működő egészségügyi szolgáltató, és az Ön személyesés egészségügyi adatainak kezelését szakmai titoktartásra kötelezett a munkatársaink
felelőssége mellett történik.
A jelen adatvédelemi tájékoztatónk (a „Tájékoztató“) az egészségügyi szolgáltatásaink során
végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink vonatkozásában tartalmaz
információkat. Annak érdekében, hogy az Ön a személyes- és egészségügyi adataival végzett
adatkezelési műveletekről részletes információkkal rendelkezzen, kérjük szíveskedjék elolvasni
a Tájékoztatót.

Társaságunk az Ön személyes adatait
Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük,
tároljuk és felhasználjuk.
Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.
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Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Enea Med Bt.
Székhelye: 8200, Veszprém, Ady E. u. 22.
E-mail címe: info@enea.hu
Telefonszáma: +36 70 379 521
Honlap: www.enea.hu
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Az adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Postacíme: 8220, Balatonalmádi, Újhegy u. 4.
E-mail címe: toth.annamaria@enea.hu
Telefonszáma: +36 20 770 4989
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Az adatkezelés alapjául szolgáló vonatkozó általános jogszabályok

Törvényi háttér: Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

•

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 köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény.

•

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.

•

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.)
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Fogalmak

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. Ilyen tipikus személyes
adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

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.

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.

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.

Nyilvántartási rendszer:

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
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funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.

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 történőhozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

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.

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.

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
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meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállamijog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

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.

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.

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.

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.
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Felügyeleti hatóság:

egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, így
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság.
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Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így
a személyes adatok: a kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
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szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”);

g. az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
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Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek
egyike teljesül:

a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;

b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;

c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
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e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
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Adatkezelési tevékenységek és célok

a. Időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

páciens neve, telefonszáma,
email címe

időpont foglalása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: a páciens hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételéig
b. Orvosi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
páciens neve, lakcím
(irányítószám, település,
közterület megnevezése,
házszám), telefonszám, email
címe, TAJ szám, orvosi adatok,
anyja neve,
külföldi páciens esetén:
útlevélszám, személyi
igazolvány száma, vagy EU
kártya;

Adatkezelés célja
orvosi szolgáltatás
igénybevétele;

Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pont: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott célok
Az adatkezelés időtartama: Eüaktv. 30.§ (1) – (2) bekezdései alapján:
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• adatfelvételtől számított 30 évig;
• zárójelentés esetén 50 évig
Vény felírással kapcsolatos adatkezelés:
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
páciens
neve,
lakcíme
(irányítószám,
település, vényköteles készítmény kiírása;
közterület
megnevezése,
házszám), születési dátuma; TAJ
száma,
betegségének
a
betegségek
nemzetközi
osztályozása szerinti kódja (BNO
kód), közgyógyellátott beteg
esetén
a
közgyógyellátási
igazolvány száma; az Elektronikus
Szolgáltatási Téren keresztül
rendelt vény esetén a páciens
neme; a betegre vonatkozó
személyes
és
egészségügyi
adatok;

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: a páciens hozzájárulása; GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § (1); (2); (3)
bekezdései; és az Eüaktv. 7.§ (3) bekezdése;
Az adatkezelés időtartama: Eüaktv. 30.§ (1) – (2) bekezdései alapján:
•
• adatfelvételtől számított 30 évig;
•
• zárójelentés esetén 50 évig;
d. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
páciens
neve,
lakcíme, számla kiállítása;
adószáma
(céges
ügyfél
esetén);

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfatörvény) 159. § (1) bekezdése Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (Számviteli tv.) 169. § (1) bekezdése alapján 8 év.
e. Orvosi dokumentáció kiadása elektronikus formában
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja
páciens neve, email címe
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orvosi dokumentáció megismerése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: a páciens hozzájárulása; GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § (1); (2); (3)
bekezdései; és az Eüaktv. 7.§ (3) bekezdése; Az adatkezelés időtartama: Eüaktv. 30.§ (1) – (2)
bekezdései alapján: • adatfelvételtől számított 30 évig; • zárójelentés esetén 50 évig;
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Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása
érdekében.

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt
személyes adatokat más egészségügyi és állami szervek számára. Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 23. § (1)
bekezdésében meghatározott szervek adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére a kezelést
végző orvos az érintett egészségügyi és a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv által
törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a
megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szervnek. Így például a megkereső vagy
adatszolgáltatást kérő szervek a bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság.

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló
döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint
jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatfeldolgozóra háruló
konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés
szabályozza.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelési tevékenységei során:

Adatfeldolgozók:
Név: Betegnyilvántartó rendszer: Remedi, 8200 Veszprém, Szabadság tér 12. Paper Dog
Hungary,
Labordiagnosztika: Csolnoky Ferenc Kórház 1.; Labordiagnosztika
Bérsterilizálás: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Könyvelés: Csunyi András 8200, Veszprém Bartók Béla,u.
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Veszélyes hulladék kezelés: Varga József egyéni vállalkozó, 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi
u. 10. Adószám: 53984106-2-39
Biztosítás: Generali Biztosító Zrt. 1066, Budapest, Teréz Krt. 42-44

9.1 Az általunk kezelt adatok
A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,
bejelentkezni szeretnének, de ez jelenleg nem működik.

A későbbiekben felmerülő regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán
megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása
alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a toth.annamaria@enea.hu e-mail, illetve 8220,
Balatonalmádi, Újhegy. u. 4. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem
nélkül, 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által
megadott elérhetőségre.

10 Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
Sütik (cookie-k)
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A
cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a
webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak
számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a
látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját
tájékoztatja. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. Az
adatkezelés jogalapja.
A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A
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felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje
a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel
személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikusan.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

11 Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adataihoz kizárólag az
Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettsége az adatok
kezelése. Az adatkezelés mindvégig bizalmasan történik.

12 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
a. A SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az
Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait
közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot,
az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra,
profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való
továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A
hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje,
elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az
Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf/DVD/CD formátumban) bocsátja
rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult
az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
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b. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE
Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy
kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja
az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az
Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más
személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését
követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen
vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő
tájékoztatja ezen címzettekről.
c. A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az
Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
1. az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
2. olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a
hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén
alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú
adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
5. jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.
Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti.
címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul
tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az
Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen
címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére,
különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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d. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA
Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás
kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett
hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat,
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely
európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a
jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl.
adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul
tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az
Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen
címzettekről.
e. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő
hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az
Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt
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formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben
az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő
részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat (pdf/DVD) fájlként
bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való
jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult
az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság
körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett
törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig
nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.
f. TILTAKOZÁS
Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az
Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
1. az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
2. az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódik.
g. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi
Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a NAIH-nál26 panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti
hatóságnál is panaszt tenni.
Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.
Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek
elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a
pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai
Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági
jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával,
a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a
kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet
vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően
hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az
érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a fenti jogaival kapcsolatban vagy élni kíván
azok bármelyikével, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztségviselőnkkel a fenti
elérhetőségek valamelyikén.

Teendők kérdés esetén
Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot adatvédelmi tisztségviselőnkkel.
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13 Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra
jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett
biztonsági kockázat miatt szükség van. Az érintett kérésére az Adatkezelő megküldi az
érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az érintettel közösen egyeztetett
formában.
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