Adatvédelmi szabályzat

PREAMBULUM
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az
Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó
személyes adatok védelméhez. A természetes személyek, személyes adataik kezelésével
összefüggő védelméhez kapcsolódó elveket és szabályokat állampolgárságtól és lakóhelytől
függetlenül tiszteletben kell tartani.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön, Dr. Deák Henrietta
fogszakorvos magánrendelésén vesz részt, mely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen,
hogy Öntől személyes adatokat kérjünk. Ez az Ön érdekét is szolgálja,hiszen alapvető jelentőséggel
bír, hogy az igénybe vett, elvégzett orvosi szolgáltatások, az ellátással kapcsolatban

rögzített

adatok bármikor, a szolgáltatás során nyomon követhetőek és/avagy azt követően utólag
visszakereshetőek és beazonosíthatóak legyenek. Annak érdekében azonban, hogy az Ön
személyes adatait valamint az Ön ehhez kapcsolódó jogait megóvjuk, megalkottuk azon
adatkezelési szabályokat, amelyek garantálják Önnek személyes adatai és jogai technikai és fizikai
védelmét.

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”
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Az adatvédelem szabályozása
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény - Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1997. évi XLVII. törvény - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről

Fogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
Különleges adat: 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, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre
vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
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;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
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Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Egészségügyi személyes adat: az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett
egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett
múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az
alábbiak: a természetes személyre vonatkozó olyan személyes adatok, amelyeket az egyénnek a
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett egészségügyi szolgáltatások céljából
történő nyilvántartásba vétel, vagy ilyen szolgáltatások nyújtása során gyűjtöttek, a természetes
személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy
adat, valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai
mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk, és bármilyen, például az
érintett betegségével, fogyatékosságával, betegség kockázatával, kórtörténetével, klinikai
kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül
annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház,
orvostechnikai eszköz vagy in vitro diagnosztikai teszt.

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan
a
kezelése
költséggel
járna,
és
személyes
adat
•
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
•
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
szükséges.
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Az adatkezelés alapelvei
•
•
•

jogszerűség
tisztesség
célhoz kötöttség (arányosság)

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az ésszerűség követelményének megfelelve a legteljesebb mértékben kizárjuk a félrekezelés és
félretájékoztatás lehetőségét, amely mindenki számára jogos érdek

Hogyan valósítjuk meg a személyes adatainak kezelését?
A fentiekben részletezett jogszabályi előírásoknak megfelelően, Öntől csak olyan személyes adatait
kérjük el, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az általunk nyújtott egészségügyi szolgáltatás
megalapozottan és biztonságosan elvégezhető legyen. Ehhez nemcsak személyes adat, hanem
különleges adat közlése is szükséges, hiszen a beavatkozástól függően gyógyszer vagy
gyógytartalmú készítmény használata szükséges (pld.: fájdalomcsillapító) amelynek biztonságos
alkalmazásához mindenképp szükséges az egészségügyi kockázat felmérése. Ezen adatok közlése
tehát nélkülözhetetlen az Ön egészsége megóvása érdekében.
Személyes adatainak kezelése azért szükséges, mert alapvető fontossággal bír a nálunk igénybe
vett szolgáltatás személyhez rögzítése, annak tárolása későbbi kontroll elvégzése érdekében vagy
további beavatkozások kórtörténetének hiánytalan és beazonosítható megismerése céljából.
Ez a lehetőség Önnek is adott, hiszen a nálunk nyilvántartott valamennyi adatával Ön rendelkezni
jogosult, ily módon amennyiben ezekre Önnek más okból (egyéb jellegű orvosi beavatkozás
elvégezhetősége miatti kórtörténeti tájékoztatás) szüksége van, azokhoz hozzáférése van.
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes illetve különleges adatait kizárólag az általunk, személyesen
nyújtott és az Ön által személyesen igénybe vett szolgáltatásra tekintettel kérjük el oly módon,
hogy a kezelést megelőzően, a jelen szabályzat mellékletét képező Nyilvántartási lapon szereplő
adatokra adott válaszait rögzítjük a Nyilvántartási lapon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Nyilvántartási lapot Ön – adatai ellenőrzését követően – saját kezűleg
aláírja, amely aláírásával kifejezetten hozzájárulását/beleegyezését adja a Nyilvántartási lapon
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szereplő személyes és különleges adatainak, jelen szabályzatban valamint a jogszabályi
előírásoknak megfelelő módon történő kezeléséhez.
Az általunk kezelt személyes adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

név (családi, utónév)
lakcím
születési dátum
telefonszám
ismert gyógyszer allergia, érzékenység
korábbi orvosi beavatkozások, amelyek az
vonatkozásában kockázati tényező lehet
szükség szerint digitális felvétel (fénykép, röntgen)
email cím hozzájárulás esetén.

általunk

nyújtott

szolgáltatás

Végzünk-e adatfeldolgozást?
Mivel tevékenységünk kizárólag járóbeteg ellátás körébe tartozó orvosi szolgáltatás nyújtása,
amelyet személyesen végzünk, nem gyűjtünk személyes és/vagy különleges adatokat más
helyszínen, más módon. Így különösen nem gyűjtünk személyes és/vagy különleges adatokat
írásban, interneten, honlapon keresztül, vagy automatikusan működő adatgyűjtő szervereken,
cookie-n és/vagy haramdik személyeken, plug-in-eken keresztül.
Ennek ismeretében nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban adatfeldolgozást sem végzünk, illeve
adatfeldolgozás elvégzése céljából harmadik személlyel. Tevékenységünk semmilyen formában
nem használ automatizált adatfeldolgozást végző eszközöket, programokat.
Az adatkezelés keretében, az adatok jelen Szabályzat szerint történő rögzítését az adatkezelő vagy
az adatkezelés végrehajtására jogosultsággal rendelkező személy személyesen végzi.

Hogyan rögzítjük személyes adatait?
Személyes adatait kétféleképpen rögzítjük:
• okirati formában
• digitálisan.
Az Ön által kitöltött illetve aláírt Nyilvántartási lapot irattárunkban helyezzük el, amelyhez az Ön
által igénybe vett kezeléssel kapcsolatos további okiratokat is elhelyezzük.
Amennyiben Önnek kezelési tervet készítünk, úgy ezen kezelési terv minden alkalommal
számítógépen készül el, amely számítógép Dr. Deák Henrietta személyes és kizárólagos
használatában van.
Amennyiben ellátásával kapcsolatban fényképfelvétel készül, úgy ezen digitális fényképek
minden esetben a Dr. Deák Henrietta személyes és kizárólagos használatában lévő számítógépen
kerülnek tárolásra, a készítéstől számított 72 órán belül.
Amennyiben ellátásával kapcsolatban röntgenfelvétel készül, azt a rendelőben található
számítógépen tároljuk, tekintettel arra, hogy a digitális röntgenkészülék, a felvételt arra a gépre
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továbbítja.
A személyes adatokat legkevesebb 3 évig tároljuk, mivel az általunk nyújtott szolgáltatás jótállási
időtartama 3 év. A határidő lejárta után, a személyes adatok törlésre kerülnek.
Amennyiben az érintett személyes adatai ajánlatkérés keretében kerülnek rögzítésre, de azt
követően kezelést nem vesz igénybe, úgy személyes adatait 1 évig őrizzük.

Kamerafelvétel
Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a magánrendelőnkben vagyonbiztonsági és
balesetmegelőzési okokból, biztonsági kamera üzemel.
Ennek értelmében a váróhelyiségben felszerelt kamera bűnmegelőzési célokat szolgál.
Amennyiben Ön bűncselekmény áldozatává válik a váróhelyiségben (pld. Lopás) úgy az erről
készült kamerafelvétel nagy mértékben hozzájárulhat a bűncselekmény és az elkövető
személyének felderítéséhez, felelősségrevonásához, végső soron kárának megtérítéséhez.
A rendelőhelyiségben a kamera a beavatkozást nem rögzíti, így Önről semmilyen körülmények
között nem készül felvétel, de ha röntgenfelvétel készítésére kerül sor, úgy mivel annak idejére
(legfeljebb 1-2 perc) a készülék közelében más tartózkodhat, a külső képernyőn keresztül, a
kamera lehetőséget nyújt számunkra, hogy ellenőrizzük: a felvétel ideje alatt nem lesz-e rosszul,
nem kerül-e beavatkozást igénylő helyzetbe.
Felhívjuk figyelmét, hogy a váróhelyiségben való megjelenésével Önre vonatkozóan kamerahasználat hiányában is - levonható megállapítás, miszerint fogorvosi szolgáltatást kíván
igénybe venni. Mivel Önre vonatkozó egyéb egészségügyi adatra a kamerahasználattal
következtetni jelen körülmények között nem lehet, így a kamerahasználattal nem sértjük a
személyhez fűződő jogait, amennyiben Ön, a kamerahasználatot tudomásul veszi.
A kamerahasználat során keletkezett felvételt, a kamerarendszer digitálisan tárolja. A tárolt
felvételeket 72 óráig megőrizzük, annak érdekében, hogy amennyiben rendelési időben
bűncselekmény történik, annak felderítését ily módon elősegítsük. Amennyiben bűncselekmény
miatt büntetőeljárás indul, úgy annak jogerős befejezéséig a felvételt megőrizzük, illetőleg a
nyomozóhatóság rendelkezésére bocsátjuk.
Amennyiben a tárolás időtartama alatt bűncselekményre utaló körülményre nem derül fény, úgy a
felvételt a rendszerünk automatikusan törli. A törölt felvétel a továbbiakban nem hozzáférhető,
nem előhívható többé.

Hogyan akadályozzuk meg személyes adatainak illetéktelen személyekhez kerülését?
A személyes és/vagy különleges adatokat, amelyeket a kezelés megkezdése előtt elkérünk
(megkérdezünk) Öntől, okiraton rögzítjük, mely okiratokat irattárunkban helyezünk el.
Az okiratokat a 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 52/A 1. emelet 6. ajtó szám alatt található fogorvosi
rendelőben tároljuk, a tárolás céljából kialakított, kulccsal zárt szekrényben.
A rendelőbe való illetéktelen bejutást ajtózár és kivonuló szolgálattal egybekötött riasztórendszer
gátolja.
A digitálisan tárolt személyes és/vagy különleges adatok védelmét, a fogorvosi kezelés céljára
kialakított számítógépes programban rögzítjük. A rendszerbe való belépést jelszó védi, illetőleg az
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online kapcsolat keretében vírusírtó és tűzfal kerül alkalmazásra.
A digitális tárolóeszköz nincs online kapcsolatban az internettel, ezért külső szerverről a tárolt
személyes adatokhoz való hozzáférés kizárt.
Mind az okirat formájában, mind a digitális rendszerhez az adatkezelőnek és az adatkezelésre
felhatalmazott személynek van hozzáférése.
Adatvédelmi okokból, a digitálisan tárolt adatokról kéthavonta külső meghajtóra való mentés
történik, amely meghajtó tárolása, az okiratokhoz hasonlóan történik.

Megosztjuk-e személyes adatait harmadik személyekkel?
Az általunk nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében nincs szükségünk arra, hogy marketing
vagy egyéb célú feladatok elvégzése érdekében, harmadik személyeket bízzunk meg, és részükre
az általunk kezelt személyes/különleges adatokat továbbítsuk. Nem használunk automatikus
adattovábbító rendszereket, és nem állunk kapcsolatban olyan adatfeldolgozó szervezetekkel
és/vagy szerverekkel, amelyek Ilyen célból Öntől, hozzájárulást nem kérünk.
Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy mivel szolgáltatást nyújtunk, ezért eleget téve a törvényi
előírásoknak, arról számlát kell kiállítanunk, amely számlán az Ön neve és lakcíme minden
esetben feltüntetésre kerül. A számla kiállítása és azon a vevő adatainak azonosításra alkalmas
feltüntetése törvényi kötelezettség. Ezen számla másodpéldánya a vállalkozás könyvelője felé
továbbításra kerül, mivel a számla nyilvántartása a könyvvezetés alapvető feltétele. Ebben a
formában elkerülhetetlen, hogy a számlán szereplő személyes adatát a könyvelőnk felé
továbbítsuk, akire a szerződésünk szigorú titoktartási kötelezettséget ró.
Ugyancsak felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez
fogtechnikus által létrehozandó termék/eszköz megrendelése szükséges, úgy amennyiben ehhez
hozzájárul, úgy megrendelés keretében, a termékhez az Ön nevét kapcsoljuk. Ezen hozzájárulást
Ön megtagadhatja, amelyet a Nyilvántartási lap megfelelő kitöltésével tud jelezni, mely esetben a
fogtechnikussal való kapcsolattartás keretében Önhöz egy két betűből és egy arab számból álló
kód kerül hozzárendelésre.

Kik végeznek adatkezelést?
Szolgáltatásunk igényes és időben kényelmes igénybevételének biztosítása érdekében, az
adatkezelői feladatokat, valamint azok meghatározását végzi:
Dr. Deák Henrietta.
Az adatkezelői feladatok elvégzésében részére segítséget nyújt, így az adatkezelési feladatok
munkaidőben történő elvégzésére felhatalmazott személy:
Livadni Laura.
Ez azt jelenti, hogy Dr. Deák Henrietta a kezelt adatokhoz időbeli korlátozás nélkül hozzáférhet,
de az adatkezelés minden esetben célhoz kötötten valósul meg.
Az adatkezelési feladatok elvégzésére felhatalmazott személy, kizárólag munkaidőben, Dr. Deák
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Henrietta utasítása szerint, az általa meghatározott adatokhoz férhet hozzá, az adatkezelő
ellenőrzése alatt. Az adatkezelés fentiek szerinti megosztása azért szükséges, mert a tényleges
ellátás közben felmerülő bármely információhoz, amely az Ön érdekében azonnal szükségessé
válik, célszerűen az ellátást végző szakorvos aszisztense kell, hogy hozzáférjen. Annak érdekében,
hogy az általunk nyújtott szolgáltatás időben előre tervezhető legyen, nélkülözhetetlen az
adatkezelési feladatok megosztása.

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Jogai védelme érdekében Önnek jogában áll:
- tájékoztatást kérni;
Amennyiben Ön szolgáltatásunkat igénybe veszi, jogában áll ezt követően tájékoztatást kérni
személyes adatai kezeléséről. Felhívjuk figyelmét, hogy jogai gyakorlásával nem akadályozhatja
munkánkat, ezért amennyiben tájékoztatást kér, amelyet azonban az előzetes munkarendre
tekintettel nem áll módunkban azonnal megtenni, úgy az Ön részére a tájékoztatást 30 napon belül
megadjuk.
- kérelmezni, a nem megfelelő adatok, információk kijavítását
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az általunk kezelt személyes adatok, esetleges különleges
adatok, egészségügyi adatok nem megfelelőek és/vagy hiányosak, Önnek jogában áll, azok
kijavítását, kiegészítését, pótlását kérni. Ebben az esetben igazolt adatai indokolt korrekcióját,
kérésének megfelelően lehetőség szerint haladéktalaul, de legkésőbb 72 órán belül végrehajtjuk.

- tiltakozni az adatkezelés ellen, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást visszavonni
Általános jelleggel közölheti velünk, hogy tiltakozik személyes és/vagy különleges / egészségügyi
adatainak általunk történő rögzítése (kezelése) ellen. Ebben az esetben lehetőség szerint
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgáljuk tiltakozását, amelynek körében a
döntés meghozatalakor mérlegeljük az adatkezelés ésszerűségét, célját, arányosságát. Amennyiben
az Ön által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban rögzített személyes adatok kezelése ellentétes
a fenti elepelvekkel, úgy tiltakozásának helyt adunk, és az adatkezelést az Ön által megkívánt
módon/mértékben korrigáljuk.
Amennyiben írásbeli hozzájárulását utólag visszavonja, és ezzel kifejezetten megtiltja a már
rögzített adatok kezelését, úgy ez a nyilatkozat a jövőre nézve képezi akadályát a személyes adatai
kezelésének, de nem minősíti a visszavonó nyilatkozat előtti időszakban megvalósuló adatkezelést
jogszabálysértőnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy e fogorvosi magánrendelőben, a szolgáltatás igénybe vétele illetőleg
annak nyújtása nem jogszabályon alapuló kötelezettség, ezért amennyiben személyes adatainak
kezelésére vonatkozó tiltó vagy visszavonó nyilatkozata ismeretében úgy ítéljük meg, hogy az
veszélyezteti az ellátás biztonságát, szakmai végrehajthatóságát és ezáltal indokolatlan
kockázatvállalásra kényszerülnénk, amely magában hordozza az Ön jogai séelmének lehetőségét,
úgy jogunkban áll a szolgáltatást megtagadni.
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Jogorvoslat
Amennyiben Önnek, az általunk végrehajtott adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, szeretnénk
segíteni annak elrendezésében, melynek előmozdjtása érdekében kérjük, hogy írásbeli panaszát az
alábbi címre továbbítsa:
Dr. Deák Henrietta - adatkezelő
9022 Győr, Bajcsy-Zs- u. 52/A 1. em. 6.
Amennyiben Ön a panaszát egyéb módon kívánja kivizsgáltatni, úgy felhívjuk figyelmét, hogy
jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az
adatvédelmi hatósághoz, amely
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest
tel. +36 1 3911 400
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a fent hivatkozott
adatvédelmi jogokról.

Bírósági jogérvényesítés
Annak bizonyítása, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelőt
terheli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben
fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát
az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
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Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem
követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
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NYILATKOZAT
Alulírott

(név)….......................................................................................................

(lakcím)......................................................................................................
szám alatti lakos, kijelentem, hogy jelen Nyilatkozatban foglaltakra, az Adatvédelmi szabályzat
megismerését követően, az alábbi nyilatkozatot teszem:
–

hozzájárulok személyes/különleges adataim Adatvédelmi szabályzat szerinti kezeléséhez
IGEN / NEM

–

hozzájárulok
email
útján
küldéséhez IGEN / NEM

emlékeztető,

tájékoztató

Érintett egyéb megjegyzése: ….......................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
Győr, …..................................................
….......................................................
Érintett aláírása
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Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat a Color-Dent Kft. tulajdonát képezi. A
jogszabályi hivatkozások és azok idézett szövegeinek kivételével, bármely szövegrész szó szerinti átvétele,
felhasználása szerzői jogokat sérthet, amely kártérítési igényt alapoz meg.
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