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1. Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve:
Székhely:
Telephely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Adatvédelmi tisztviselő:
Elérhetősége:
Emailcíme:

Dr Molnár András egyéni vállalkozó
6726 Szeged Kürü sor 10.
6725 Szeged Boldogasszony sugárút 16/2
50658787
67724307-1-26
+3630-6363528
md.andrasmolnar@gmail.com
Dr Bor István
+36307374174
drbor@szeged-ugyved.com

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:
A jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon
természetes személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes
adatkezelésre.
Az adatok tárolása és kezelése az adatkezelő telephelyén történik a jelen tájékoztató
elfogadáskor a 6722 Szeged Boldogasszony sugárút 16/2., alatti telephelyen található. Jelen
tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig
hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:
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;
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;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
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Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja;
Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy
vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza
meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;
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.
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;
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;
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;
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
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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;
Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett
közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek
érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást,
valamint a szülészeti ellátást is.
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy
bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától
Kezelést végző orvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos
vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző
orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak
Betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész
Különleges adat:
a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
Orvosi titok védelme
A szolgáltatót, valamint a szolgáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat,
továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség
független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási
kötelezettség tehát nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti,
hanem a szolgáltató minden dolgozóját. A szolgáltatót – az igazságügyi orvos
szakértőkivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a
beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt
személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól
írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség,
továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyek részére történő
adattovábbítás, az általuk kezelt adatok erejéig.
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Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.

5. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:
A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:
1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak
olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap
feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az
adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.
Az adatkezelőnél az alábbi célból kerülnek kezelésre az érintettek egészségügyi és
személyazonosító adatai:
1. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;
2. a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,
3. az érintett egészségi állapotának nyomon követése;
4. egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
5. az ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése;
6. az adatkezelő és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés teljesítése,
végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása;
7. a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása;
8. a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése,
behajtása és értékesítése;
9. kapcsolattartás;
10. az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése;
11. az EATV 4.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesítése;

6. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:
Az adatkezelő szakorvosi járóbeteg ellátást (egészségügyi ellátást) végez nem
közfinanszírozott formában, magán szülész-nőgyógyászati praxist tart fenn telephelyén.
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A) A betegek gyógykezelésével, vizsgálatok elvégzésével, attól kezdve, hogy az
adatkezelő szolgáltatását érintett igénybe veszi -ráutaló magatartással – adatkezelő és
az érintett között szerződés jön létre, amellyel érintett az adatkezelő szolgáltatásának
megrendeli, adatkezelő teljesítését követelheti, adatkezelőnek pedig az általa
elvégzett szolgáltatás után jogosultsága keletkezik a nyújtott szolgáltatása –
telephelyén kifüggesztett árlista alapján - ellenértéke követelésére. Ez alapján
adatkezelő a hozzáforduló és szolgáltatásait igénybe vevők egészségügyi és személyi
azonosító adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján, szerződés teljesítése körében kezeli.
B) Az érintettek (magánszemélyek és cégek kapcsolattartói) írásbeli nyilatkozat
formájában kifejezetten hozzájárulnak az egészségügyi és személyazonosító adataik
gyógykezelés céljából történő kezeléséhez.
Igy különösen a vérvétel, szűrővizsgálatok eredményének érintetteknek történő
elektronikus továbbításához, tárolásához. Az egészségügyi és személyazonosító
adatokat az adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja
alapján, az érintett hozzájárulása alapján, gyógykezelés, valamint kapcsolattartás
céljából kezeli.
Az adatkezelő a szolgáltatását igény bevevők részére számlát állít ki. A számla az
érintett nevét, címét, esetleg adószámát/adóazonosító jelét tartalmazza. A számla
kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő
személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes
adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek
megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.
C) Az adatkezelő tevékenysége során szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses
viszonyban állhat, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére. Ez
esetben adatkezelő kezelése alá kerülnek az alábbi személyes adatok:
név/kapcsolattartó neve, cím/székhely, telefonszám, emailcím. A személyes adatok
kezelésének jogalapja (magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében) a
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az
érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő, a cégek
kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a
személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse
adataikat.
Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési
kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a
telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és számlán
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szereplő személyes adatok megőrzése szintén a jogszabálynak megfelelően történik,
azokat az adatkezelő 5 évig tárolja.
D) Az adatkezelő munkavállalók adatait is kezelheti. Amennyiben a munkavállaló
például családi adókedvezmény érvényesítését, annak havi elszámolását kéri, vagy a
gyermekére való tekintettel pótszabadságot igényel, úgy 16 éven aluli gyermekek
személyes adatait is kezelheti. Az első házasok adókedvezmény érvényesítése
érdekében a házastárs személyes adatainak kezelésére is sor kerül. Az adatkezelő
ehhez kéri a házastárs hozzájárulását.
A munkavállalók jelenléti íven igazolják aláírásukkal napi munkavégzésüket. A jelenléti
ív alapján történik a munkaidő és szabadság elszámolása. A jelenléti ívre a
munkavállalói iratok megőrzési módja és ideje vonatkozik.
A munkavállalók személyes adatkezelésének jogalapja a szerződésben vállalt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
vagy a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés c) pont).
E) Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a
panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a
törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása,
annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek
értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pont).
Az adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen
Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.

7. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:
Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános
Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép
kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való
megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai
rendelkezésére állnak.
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Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével
elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők
részére továbbítja személyes adataikat.
-

Adatfeldolgozó az adatkezelő könyvelő partnere:
▪ Simon László
▪ tel: 06-62-042-00024
▪ Email: .......................................

-

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő adatfeldolgozó partnere:
▪ KBOSS.HU KFT
▪ 1031 Budapest, Záhony utca 7.
▪ info@szamlazz.hu

-

A betegadminisztrációs felületet biztosító adatfeldolgozó partner:
▪ Medi-Comp 2D Kft.
▪ 4026 Debrecen, Bem tér 19. A. ép. D. lház. 1. em. 2.
▪ +36-302-492-822
▪ info@medi-comp.hu

-

Adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az adatkezelő által
-beutalók kiállítására – az alkalmazott klinikai szoftver hasznosítója:
▪
▪
▪
▪
Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak
minősül:
▪ Profitárhely Kft.
▪ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23
▪
További adatfeldolgozó ....................................................
▪ ……………………………………….
▪ ……………………………………….
▪ ……………………………………….

-

-

-

Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
▪ Google Ireland Limited
▪ Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
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-

Az adatkezelővel szerződött foglalkozás egészségügyi orvos adatfeldolgozónak és
önálló adatkezelőnek is minősül:
▪ …………………………………….
▪ …………………………………….
▪ …………………………………….

-

Az adatkezelővel szerződött tűz- és munkavédelmi
adatfeldolgozónak minősül:
▪ …………………………………….
▪ …………………………………….
▪ …………………………………….

tanácsadó

szintén

8. Adatok továbbítása
Általános szabályok:
Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére
akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére
akkor adhat át, ha
az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
a.
b.
a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt
jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az
adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó
nemzetközi szerződés van hatályban.
Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a
nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók
harmadik országba.
Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén
belüli adattovábbításra kerülne sor.
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése
alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az
adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a.
kezelésének lehetséges célját,
kezelésének lehetséges időtartamát,
b.
c.
továbbításának lehetséges címzettjeit,
d.
érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e.
kezelésének egyéb korlátozását
a személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak
megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak
megfelelően biztosítja.
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Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és
biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását
adta.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése
alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja.
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes
adatok felhasználásáról.
Adatkezelő az ellátás során adatot csak a más egészségügyi ellátónak, bíróságnak, a
szabálysértési vagy más hatóságnak továbbíthatja abban az esetben, ha az adattovábbítás
jogszerűségét igazolják.
Az adatkezelő az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény III/A. fejezete, illetve a 39/2016. (XII. 21.)
EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes
szabályokról alapján adatot szolgáltat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által
üzemeltetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) részére.
Az adatkezelő továbbítja ügyfelei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is
abban az esetben, ha arra az Adózás rendjéről szóló törvény, a Kisadózók tételes adózásáról
szóló törvény vagy az Áfa törvény előírásai kötelezik.
A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott
utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a
partnerek személyes adatait.

9. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés:
Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát/nyugtát állít ki a
vevő, szolgáltatásának igénybe vevője részére. A számla tartalmazza a vevő nevét és
címét (esetleg adóazonosító jelét), nem magánszemély vevő esetén annak adószámát.
A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adatkezelő.
A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatok megőrzése a jogszabálynak
megfelelően történik, azokat az adatkezelő 5 évig tárolja.
10. E-mail címek, telefonszámok megőrzése az adatkezelőnél:
Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, vevői, betegei, szolgáltatásainak igénybe
vevői e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került
személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében
kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a
partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem
vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail
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címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke
fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos
hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont).
11. Adatkezelő weboldala:
Az adatkezelő saját weboldalán (molnarandras.hu) mutatja be tevékenységét,
szolgáltatásait az érdeklődők számára.
Az adatkezelő weboldala működése során Cookie-kat nem használ. A weboldal a
látogatókról nem gyűjt személyes adatokat.
Adatkezelő közösségi média felületeken nincs jelen.
12. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes
adatkezelés:
Az adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására, biztonsági mentésére és
megosztására alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője,
hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján
elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A
felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú,
rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes
adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes
adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.
Az adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat
biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal ügyfelei
adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára
átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.
A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő
férhet hozzá.
Az adatkezelő partnerei a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges
adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak. Az
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont).

13. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a
panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a
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törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása,
annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek
értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pont).
Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig
megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.
14. Az adatkezelés biztonsága:
Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy
tegyenek eleget 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. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa
igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Az adatkezelő fokozottan ügyel ügyfelei, vásárlói személyes adatainak biztonságára. A
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli
valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai
adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az
informatikai védelmet (jelszóvédelem használata) is.
Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi
rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír
adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.
Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az
adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem
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garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő
erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak
szerint szükséges eljárni.
15. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
-

Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Szabályzat is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható,
érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési
tevékenységről.

-

Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
●
●
●
●

az adatkezelés célja,
az érintett személyes adatok kategóriái,
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

-

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
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Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
-

Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték,
● az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja,
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre,
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
● uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
törölni az adatokat.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

-

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban
akkor, ha:
● vitatja az adatok pontosságát,
● jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok
törlését.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
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Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
-

Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

-

Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

-

Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal
minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus
értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt
jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas
informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással
bírnak.
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Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail
címen:
S.L.A Consulting Bt., 6720 Szeged, Takaréktár utca 4. I. emelet 4.ajtó
E-mail: drbor@szeged-ugyved.com
A betegek Eüak. tv. szerinti betekintési joga az egészségügyi dokumentációba
Az ellátást követően a beteg, vagy közeli hozzátartozója, vagy meghatalmazottja a beteg
dokumentációjába az alábbiakban szabályozott módon betekintést nyerhet, valamint
azokról másolatot kaphat.
A másolat kiadása díjköteles. melynek díja a mindenkor megállapított adminisztrációs
költség, valamint oldalankénti megállapított másolási költség. Elektronikus másolásra is van
lehetőség (pl. szkennelés), ekkor csak adminisztrációs költség számolható fel.
A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplőadatait,
illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi
dokumentáció megismerésnél is figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatásnak
körültekintőnek és fokozatosnak, a beteg körülményeit figyelembe vevőnek kell lenni.
A beteg jogosult:
1. a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
2. az egészségügyi dokumentációba betekinteni;
3. az egészségügyi dokumentációról kivonatot/másolatot készíteni, saját költségére ilyet
kapni;
4. egészségügyi adatairól indokolt célra-saját költségére-összefoglaló vagy kivonatos
írásos véleményt kapni;
5. adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
6. a jogszabály által előírt esetekben zárójelentést kapni.
A beteg ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személy, az ellátás
befejezését követően az általa teljes bizonyítóerejű magánokiratban felhatalmazott személy
jogosult a másolat kiadásának kérésére, illetve átvételére.
Az érintett halála esetén - ha korábban másként nem rendelkezett - törvényes
képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy
összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezelésével
kapcsolatos
egészségügyi
adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba
betekinteni, valamint azokról másolatot kapni. A jogosultságot a kérelmező okirattal köteles
igazolni.
A másolat(ok) kiadása kizárólag eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt
kérelem alapján történhet. A kérelem eredeti példányát az ügyirathoz (kórlaphoz) csatoltan
kell őrizni.
A kiadás tényét a dokumentációban, és külön nyilvántartásban rögzíteni kell. A kiadást
megelőzően az átvevő személyazonosságát, vagy meghatalmazását igazolni köteles. Az
igazolás tényét az átvevő személyi adatainak és személyi igazolvány számának rögzítése
mellett rögzíteni
kell. Amennyiben
más, felhatalmazott személy kéri ki a
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dokumentációt,
akkor
betegdokumentációhoz.

a

felhatalmazás dokumentumát is csatolni kell a

Az egészségügyi dokumentáció kiadása harmadik személy részére kizárólag az adatkezelő
engedélyével történhet az alábbi esetekben:
1. hatósági szerv megkeresése;
2. Az egészségügyi ellátással összefüggő kártérítési igénnyel kapcsolatos megkeresés.
Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való
jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében
gyakorolható a betekintési, illetve a másolatkiadására vonatkozó jogosultság.
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai
úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail
útján válaszol az érintetteknek.
Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban
részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos
döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

16. Adatvédelmi incidens:
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel
fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely a
személyes adatok:
- megsemmisülésével,
- elvesztésével,
- megváltoztatásával,
- jogosulatlan közlésével vagy
- jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.
Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki,
hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú
magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az
incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.
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Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:
- személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy
informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
- illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez
vagy alkalmazáshoz,
- személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése,
vagy elvesztése,
- az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása
vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai,
vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek
között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a
hátrányos
megkülönböztetést,
a
személyazonosság-lopást,
vagy
a
személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély
nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett
személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes
személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő
tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles.
Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem
okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –
részletekben is közölni kell.
Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert
üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.
Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett
intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos
adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét.
Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és
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következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő
következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles,
vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).
Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
adatkezelő partnereinek, vásárlóinak, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve,
haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.
Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike
teljesül:
- 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, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
-

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;

-

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 értintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.

17. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
- 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről (Eüak);
- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
védelméről szóló (EAVT);
- az 1997. évi CLIV. törvény egészségügyről (továbbiakban Eü.tv.)
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről;
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
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- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Info tv.),
- 2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a
- 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: Rendelet)
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény

18. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
19. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
0613911400
0613911410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

20. Egyéb rendelkezések:
Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti
irányadónak.
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az
adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
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Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.
Szeged, 2021. október 1.

Dr Molnár András
egyéni vállalkozó
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