
oldal 1 / 14 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen adatkezelési tájékoztató Szép Erika E.V. és az általa működtetett 

www.orvosikezimuszer.hu weboldal adatkezelését szabályozza.  

Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek 

értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az 

adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani. 

I. AZ ADATKEZELŐ

Az érintett személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül: 

Szép Erika E.V. 

székhely és levelezési cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 8. 1/6. 

adószám:   56589652-1-29 

email cím:  info@orvosikezimuszer.hu 

telefonszám:  +36702100224

weboldal:  www.orvosikezimuszer.hu

A személyes adatokat megismerhetik: 

- az Adatkezelő

- az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet

végző személyek, szervezetek az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben, a

tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben

Az Adatkezelő lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat papír alapon a következő 

helyen tárolja: 

- székhely.

Az elektronikus állomány formájában kezelt személyes adatok tárolásának módja: 

- Adatkezelő által üzemeltetett szervergép.

Az Adatkezelő nem nevez ki adatvédelmi tisztviselőt tekintettel arra, hogy a GDPR 4. szakasz 

37. cikk (1) bekezdése szerint ilyen kötelezettsége nincs.

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat 

nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való 

megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében. 

mailto:info@orvosikezimuszer.hu
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Az adatfeldolgozók a következők: 

CÉGNÉV: KÖNNYŰ TAMÁS 

SZÉKHELY: 4034 Debrecen, Árva u. 20.        
ADÓSZÁM: 69255014-1-29 

TELEFON: +36304017290 

E-MAIL: konnyu.tomi@gmail.com

TEVÉKENYSÉG: Könyvelő

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,

online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján

azonosítható;

2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a

természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó

személyes adatok,

3a. 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 adott

természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

3b. biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési

jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely

lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az

arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

3c. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi 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;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát

félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok kezeléséhez;

5. 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 végrehajtatja;
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5a. 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; 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,

DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

7a. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy

nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére

továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében

adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges;

10. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása

céljából történő megjelölése útján;

11. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

12. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

13. adatfeldolgozó: 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 és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy

rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

14. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy 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 irányuló műveleteket végeznek;

16. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,

módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való

jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
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17. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése,

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez,

gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy

érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához

kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

18. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó

hozzáférhetővé tesz;

19. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól

elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a

személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések

megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne

lehessen kapcsolni;

20. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül

a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő

társaságokat és egyesületeket is.

21. rendelet: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.).

22. adatkezelő rendszer: az adatkezeléshez használt eszközök.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

4.1. CÉL 

Az Adatkezelő a termékek értékesítéséhez és a webshop üzemeltetéséhez használja fel az 

adatokat, így különösen a következő célokra: 

a) Termék értékesítése esetén a felek között létrejött szerződés szerinti teljesítés, azaz a

termék átadása céljából;

b) Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal

esetén az alábbi célokból:

• kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Ügyfelek és a Felhasználók

megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák

hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással

összefüggésben;

• regisztráció;

• hírlevél;

• Az egyes termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása,

tájékoztatási feladatok ellátásai, a jogszabályi előírások végrehajtása.

4.2. JOGALAP 

1. Az érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia,

vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.



oldal 5 / 14 

Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat

hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az

adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett

kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 

hozzájárulásnak.  

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. 

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési 

célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően 

adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja 

szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. 

2. Szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. 

3. Az Adatkezelő

A termék értékesítése során a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött 

szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítésén alapul. 

A Weboldal teljeskörű használatához történt regisztrációval, illetve a Regisztráció 

véglegesítésekor, jelen Tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy 

Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen 

tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó hozzájárulása 

bármikor visszavonható.  

A hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes 

beleegyezését, hogy az Adatkezelő számára marketing tartalmú leveleket küldjön, s e 

vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje. A Felhasználó hozzájárulása bármikor 

visszavonható. 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. 
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V. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZEL SZEMÉLYES ADATOK

5.1. Az Adatkezelő a termék értékesítése érdekében az egyes ügyfelekkel történő 

kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás esetén alábbi személyes adatok birtokába 

kerül, s kezeli azokat. Az adatok megadása a szerződéskötés jogszabályon alapuló feltétele.  

A kezelt személyes adatok köre: 

- név

- cím / szállítási cím / számlázási cím

- telefonszám

- email cím

- jogi személyek esetén adószám

Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - 

személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben.  

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik Adatkezelővel szerződéses 

kapcsolatot létesítenek, Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek 

kapcsolattartói. 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a 

szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.  

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő, az Adatkezelő könyvviteli feladatait ellátó 

megbízottja. 

5.2. Az Adatkezelő az általa működtetett www.orvosikezimuszer.hu weboldalon az alábbi 

adatkezeléseket valósítja meg.  

5.2.1. Regisztráció: 

A weboldal használói jogosultak regisztrálni a weboldalon, amely esetben az alábbi adatok 

megadására van lehetőségük. A regisztráció és az adatok megadása önkéntes.  

A kezelt adatok köre regisztráció esetén: 

- felhasználónév / email cím*

- jelszó*

- név

- cím / szállítási cím / számlázási cím

- telefonszám

- email cím

- jogi személyek esetén adószám

A regisztráció során kötelezően megadandó adatokat csillag jelöli. 

Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a az 

Adatkezelő honlapján a „regisztráció” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg 

adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. 

Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki Adatkezelő 

honlapján regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. 

Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, 

kedvezmények nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.  

http://www.orvosikezimuszer.hu/
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Az adatok címzettjei  (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: az Adatkezelő 

vezetője.  

Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A regisztráció törlését 

az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben kezdeményezheti az érintett.  

5.2.2. Hírlevél: 

A weboldal használói jogosultak hírlevélre feliratkozni a weboldalon, amely esetben az alábbi 

adatok megadása kötelező, illetve azt kelezi az Adatkezelő. A hírlevélre feliratkozás és az 

adatok megadása önkéntes. 

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: 

- email cím

- név

- feliratkozás időpontja

Az adatkezelés jogalapja hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az 

érintett Adatkezelő honlapján a „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet 

kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. 

Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki 

Adatkezelő hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja 

személyes adatainak kezeléséhez. 

Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő 

szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, 

eseményekről.  

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás esetén: 

Adatkezelő vezetője.  

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A 

feliratkozás törlését az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben 

kezdeményezheti az érintett. 

5.2.3. A weboldal látogatásával, webshopban történő vásárlással összefüggő adatkezelés 

Az Adatkezelő a honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie/süti - apró 

információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a 

szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot 

meglátogató személy számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható 

lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást 

követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló 

magatartásával. A honlapot meglátogató személy a cookie adatkezelést 

böngészőprogramjában letilthatja.  

A cookie/süti használatát külön szabályzat tartalmazza. 

A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos 

adatkezelési tevékenységre 5.2.1., 5.2.2. pont rendelkezései az irányadók. 

Az Adatkezelő weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 

2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek 

mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség 

teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, 
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tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból 

származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 

A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi 

kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: 

- név

- cím / szállítási cím / számlázási cím

- telefonszám

- email cím

- jogi személyek esetén adószám

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki az 

Adatkezelő webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol. 

Az adatok címzettjeinek kategóriái: az Adatkezelő vezetője, és az Adatkezelő könyvelési 

feladatait ellátó megbízottja. 

5.2.4. Közösségi oldalon való jelenlét szabályai 

Az Adatkezelő a következő közösségi oldalakon van jelen: 

-Facebook

- Instagram

Az érintett személyek kategóriái: azon természetes személyek, akik Adatkezelő közösségi

oldalát követik.

Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő közösségi oldalának követése esetén az érintett önkéntes

hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: Adatkezelő a látogatók, a tartalmait megosztó

személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli, a közösségi jelenlét célja

az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos tartalmak közösségi oldalon történő

megosztása, népszerűsítése, a követőkkel való kapcsolattartás a fenti tárgykörben. Az

Adatkezelő a követői nevét kezeli, a követők által a közösségi oldalon közzétett egyéb

adatokat nem kezeli, azokra a közösségi oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései

alkalmazandók.

Az adatok címzettjeinek kategóriái: az Adatkezelő vezetője.

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1. Termék értékesítése, szerződéskötés 

Termék értékesítése során a felek között szerződés jön létre, amely esetben – amennyiben 

bármely hatályos jogszabály ettől eltérően hosszabb időtartamot elő nem ír – az Adatkezelő 5 

évig kezeli az adatokat. 

6.2.1. Regisztráció 

Regisztráció esetén az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulása idejére, illetve a 

Felhasználó törlési kérelméig, hozzájárulása visszavonásig kezeli az adatokat.    

6.2.2. Hírlevél 
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Hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulása 

idejére, illetve a Felhasználó törlési kérelméig, hozzájárulása visszavonásig kezeli az 

adatokat.    

6.2.3. Közösségi oldalak 

Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatot. 

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS

JOGAI

7.1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja az Adatkezelő: 

Az érintettnek joga van: 

● a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

● 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,

● adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek

megtörténtéről,

● az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek

megtörténtéről,

● az adathordozhatósághoz,

● tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos

érdekére hivatkozással kezelik.

● mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

● a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az

alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság,  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  Telefon: +36 (1) 391-

1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

● felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

● Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz

● Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes 

adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás az 

alábbi elérhetőségeken kérhető postai levélben vagy emailben a személyazonosság 

igazolásával és a levelezési cím megadásával:  

levelezési cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 8. 1/6. 

email cím:  info@orvosikezimuszer.hu 

 Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, 

írásban válaszol. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:info@orvosikezimuszer.hu
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Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) 

személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával postai levélben vagy 

emailben az alábbi elérhetőségeken:  

levelezési cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 8. 1/6. 

email cím:  info@orvosikezimuszer.hu 

Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 

megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének 

korlátozását ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési 

cím megadásával az alábbi elérhetőségeken:  

levelezési cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 8. 1/6. 

email cím:  info@orvosikezimuszer.hu 

Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az 

adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt 

kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak 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. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés 

iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 

helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az 

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés

esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem 

ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

mailto:info@orvosikezimuszer.hu
mailto:info@orvosikezimuszer.hu
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7.2. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás 

Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési 

tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja 

meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről.  

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 Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Adatkezelő díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és 

intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, 

adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, 

tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.  

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: 5000.- Ft összegű díjat

számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt

terheli.

A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a

Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,

további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását

kérheti.

Ha az érintett kérelmét az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok

kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul

tájékoztatja

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének

módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése

alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen

adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is

gyakorolhatja.

Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését

korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon

adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően

továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének

korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett

személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

- a jelen szabályzatban rögzített alapelvekkel ellentétes,

- célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés

céljának megvalósulásához,
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- törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában

meghatározott időtartama eltelt, vagy

- jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak

törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése törvényi felhatalmazáson, az érintett, vagy

más létfontosságú érdekeinek védelmén alapul.

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság

elrendelte, vagy

d) az érintett adatai törlése mellőzéséhez fűződő jogos érdeke fennállásának időtartama lejárt,

illetve ha a nemzetközi adattovábbítás esetén szükséges dokumentációs kötelezettség

teljesítéséhez előírt adatőrzési időtartam lejárt.

7.3. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék, amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem felelt meg az 

Adatkezelő, úgy ezt postai levélben vagy email útján az alábbi elérhetőségeken jelezheti:  

levelezési cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 8. 1/6. 

email cím:  info@orvosikezimuszer.hu 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való 

jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező 

szerveknél 

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  Telefon: +36 (1) 391-

1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu  e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

• hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

VIII. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

Az Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében 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. 

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, 

mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által 

titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  

ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné 

teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen 

elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb. 

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot 

folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása 

céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

mailto:info@orvosikezimuszer.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az 

illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem 

jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat 

is. 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

A hivatkozott bejelentésben legalább: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges –

az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel

érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó

egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető

következményeket;

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett

vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi

incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó

intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében 

foglalt követelményeknek való megfelelést. 

IX. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel 

összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, 

hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok 

érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési 

intézkedéseket Adatkezelő adatvédelmi szabályzata rögzíti. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges 

adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító 

megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 
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Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Kelt:  Debrecen, 2020.10.06. 

Szép Erika 

Adatkezelő 




