ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

A https.//www.mediforte.hu domain néven elérhető honlap útján történő adatkezelési alapelvek
összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal, így különösen
az alábbiakkal:
-

I.

Az Európai Parlament és a Tanács 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, GDPR);
A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról és annak jogharmonizációs célú módosítása (Infotv.);
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. tv.).
Fogalmi meghatározások

Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban:
„Tájékoztató”) a nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az ÁSZF-ben foglalt jelentéssel bírnak. A
Tájékoztatóban használt és az ÁSZF-ben nem szereplő kifejezések a következők szerint értendők:
Felhasználó:

a Honlapon regisztráló természetes személy, illetőleg a Honlap
látogatója;

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

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;
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;

Hozzájárulás:

Adatkezelés:

Adatkezelő:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így például 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;
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
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szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; jelen
tájékoztató vonatkozásában Adatkezelőnek a www.mediforte.hu domain
név használatának kizárólagos jogosultja minősül (ld. III.1. pont);
Adatfeldolgozó:

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

Adattovábbítás:

az adat meghatározott
hozzáférhetővé tétele;

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
címzetteknek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik személy/fél:

egyrészt 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; másrészt akinek
jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés;
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:

harmadik

személy

számára

történő

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;

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;

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;

Honlap:

https://www.mediforte.hu

II. A Tájékoztató hatálya
Jelen Tájékoztató a Honlap látogatóira, vásárlókra, bérlőkre és a Honlapon regisztráló személyekre
mint érintettekre, személyes adatkezelésekre terjed ki.
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Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapon Adatkezelés menüpont alatt tette közzé. Az Adatkezelő
fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató
hatályos változatát a Honlapján teszi közzé. A jelen Tájékoztató visszavonásáig hatályos.
A https://www.mediforte.hu domain néven elérhető honlap az Adatkezelő saját honlapjának minősül.
III. Tájékoztatás az adatkezelésről
III. 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Forrai István
Nyilvántartási szám: 55489779-1-33
Postacím: 2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál út 35.
e-mail cím: mediforte@mediforte.hu
telefonszám: +36 20/460-4106
III. 2. Alapelvek az MNÜA adatkezelése során; az adatszolgáltatás önkéntes jellege
Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az
Érintettek számára átlátható módon végzi. Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból gyűjt és kezel.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak. A személyes adatokat
bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a
szükséges fejlesztéseket, módosításokat.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez,
azonban tudomásul veszi, hogy meghatározott, alább feltétlenül szükségesként jelölt adatok
megadásának hiányában a Honlapon jelzett akciókban részt venni nem tud.
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Az Érintett a visszavonást írásban (e-mailben vagy postai úton) kezdeményezheti az
Adatkezelőnél a III.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
IV. A személyes adatok kezelése a regisztráció során
Az Adatkezelő a személyes adatokat, ideértve az egészségi állapotra vonatkozó adatokat (különleges
adatok) a honlapon található orvostechnikai eszközök bérlésével illetve vásárlásával kapcsolatban
kezeli.
IV.1. Az adatkezelés jogalapja
A Honlapon történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok kezelése elsősorban az Érintett
önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.. Bizonyos esetekben
azonban a megadott adatok egy körének kezelését jogszabályok teszik kötelezővé.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok
kezelése kiskorú Érintett vonatkozásában akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16.
életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és
olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg,
illetve engedélyezte.
IV. 2. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
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A … kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személyek …. Az
Adatkezelő az adatokat … ellátása érdekében kezeli. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a
személyes adatokat nem használja.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, típusa és célja
Személyes adat
Név
Állandó lakcím

Szolgáltatás nyújtásához való
viszonya
Feltétlenül szükséges
Feltétlenül szükséges

Levelezési cím (amennyiben
eltér az állandó lakcímtől)

Feltétlenül szükséges

E-mail cím:

Feltétlenül szükséges

Telefonszám, mobiltelefonszám

Feltétlenül szükséges

Személyi igazolvány száma:

Feltétlenül szükséges

Egészségügyi adatok

Feltétlenül szükséges

Adatkezelés célja
Az érintett azonosítása.
A bérbevett vagy megvásárolt
készülék oda és visszaszállítása
céljából.
A bérbevett vagy megvásárolt
készülékhez kapcsolódó információk
küldése céljából.
A bérbevett vagy megvásárolt
készülékhez kapcsolódó információk
küldése céljából.
Az
érintettekkel
való
kapcsolattartáshoz szükséges adat.
Bérelt eszköz sérülése vagy eltűnése
vagy bérlő eltűnése miatt szükséges
adat.
A bérbevett vagy megvásárolt
készülékhez kapcsolódó használati
javaslatok összeállításához
illetve
esetleges
egészségügyi
ellenjavallatokról adandó tájékoztatás
miatt szükséges adat.

Az érintett e-mail címe, telefonszáma, mobiltelefonszáma önkéntes megadása esetén hozzájárul
ahhoz, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az újdonságokkal kapcsolatban.
IV. 3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a bérlést követő 12 hónapig irattárában vagy elektronikus
adathordozón megőrzi. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése a bérleti időszak végéig
azaz addig, amíg az Érintett a bérelt készüléket épségben vissza nem szolgáltatja a bérbeadónak.
IV. 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei
Az Érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan
megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő a feldolgozásban érintett szervezeti egységeinek
munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására Excel nevű programban kerül sor.
V. A Honlap látogatóinak adatai
A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, az Érintett
számítógépének látogatáskori IP címe, a felhasználó szolgáltatójának neve.
Az adatkezelés célja: statisztikai célok, a honlap látogatottságának információs elemzése, a honlap
látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az Érintettek azonosításához és a
visszaélések megakadályozásához; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Elker. tv. 13/A. § (3)
bekezdés.
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A felhasználók köre: a Honlapra látogatók.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 12 hónap.
VI. Ügyféllevelezés
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott
elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.
Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő teljes nevével, e-mail címével, a dátum,
időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az
adatközléstől számított legfeljebb 12 hónap elteltével töröl.
VII. Technikai adatok, cookie-k kezelése
A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket az Adatkezelő (ebben az esetben a továbbiakban: Üzemeltető) rendszere
a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és
időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.
Az Üzemeltető, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a
Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek
el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett
adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az Üzemeltető a következő cookie-t
használja:
1. Az egyik típusú cookie-k az Üzemeltetőtől független harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatása
által alkalmazott sütik, amelyek statisztikai célból olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy
melyik oldalt nézte meg a látogató; a felhasználó a honlap mely részére kattintott; hány oldalt keresett
fel; milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje; melyek voltak az esetleges
hibaüzenetek stb. A Google Analytics célja, hogy az adatokból olyan statisztikai kimutatás készüljön,
amely lehetővé teszi a honlap és az azon található funkciók fejlesztését, ezáltal a felhasználók
számára biztosított élmények javítását, továbbá a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatások
nyújtását. A Google Analytics által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok kizárólag
anonimizált módon, statisztikai kimutatások formájában kerülnek átadásra, így azokból sem közvetve,
sem közvetlenül az egyes személyek nem azonosíthatóak. A Google Analytics által végzett
adatkezelésért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
A Google Analytics
sütikkel kapcsolatos
további információkat az alábbi
talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

linken

A Google Analytics sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja
utasítani azok használatát. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a
változtatását. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése következtében előfordulhat, hogy felhasználók nem
lesznek képesek www.mediforte.hu honlap funkcióinak teljes körű használatára, valamint hogy a
honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:


Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
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Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-9
Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-8
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

2. A másik típusú cookie-kat a Google Analytics szolgáltatása által alkalmazott sütikről való
tájékoztatás céljából az Üzemeltető használja. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználónak ne
kelljen a honlapon minden alkalommal elfogadnia a sütik használatát, azáltal, hogy megjegyzik az IPcímet és a tájékoztatás megtörténtének tényét. Ezen két adat kivételével ezek a típusú sütik
semmilyen más adatot nem gyűjtenek, így azokból sem közvetve, sem közvetlenül az egyes
személyek nem azonosíthatóak.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt
arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében





hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett
módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

VIII.

Az Érintettek jogai és érvényesítésük

Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
Az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet.
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő
az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve,
ha az érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
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arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre
vonatkozó személyes adatokat, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
- ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett
tiltakozik az adstkezelés ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését
(elfeledtetéshez való jog).
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
- 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;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- 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.
A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja
e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés
automatizált módon történik és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen
alapul, amelyben az érintett az egyik fél.
Tiltakozáshoz való jog
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Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés az Adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Eljárás az érintetti jogok gyakorlása során
Az Adatkezelő az Érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja
meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő minden
észszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására.
Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az
érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet
teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását
lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.
Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított lehető legtrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A kért információkat, tájékoztatást valamint intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
IX. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és
közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét,
közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi
incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására
tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
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amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
X. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja
azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az
adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint
azokat
ne
módosíthassa,
törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg..
Az Adatkezelő
módosításokat.

a

technikai

lehetőségek

változásával

elvégzi

a

szükséges

fejlesztéseket,

XI. Jogorvoslathoz való jog
a) Az érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a
jelen Tájékoztató III.1. pontjában megadott elérhetőségei valamelyikén.
b) Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől
kártérítésre jogosult. Az adatkezelő́ mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
c) Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
d) Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
Hatályos: 2019.11.01 napjától
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