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1. AZ ADATKEZELŐ
Adatkezelő: Quantbio Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 09-09-027467
Nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Székhelye: 4026 Debrecen, Csemete utca 32.
Adószáma: 25439623-2-09
Statisztikai számjele: 25439623-7219-113-09
E-mail: info@prelife.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)
Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: dr. Horváth Gábor
(DHG Ügyvédi Iroda; +36 1 301 04 06; +36 20 9233 275; gabor.horvath@dhg.hu)
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125413/2017

2. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA
A jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.prelife.hu és a www.prelifemed.com honlap üzemeltetésével,
valamint a honlapokon hivatkozott szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett, vagy az Adatkezelő
tudomásra jutott személyes, egészségügyi és egyéb különleges adatok adatkezelésére vonatkozik.

3. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ALAPELVEK
Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseinek
megfelelően jár el:
•
•
•
•
•
•

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény;
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a
továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”);
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló
62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairólszóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Személyes és különleges adatokat az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az
Adatkezelő csak olyan személyesés különleges(főként egészségügyi) adatot kezel, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott Adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában,
vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel
kapcsolatban feladatuk van.
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4. FOGALOMMAGYARÁZAT
Adatfajták:
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: 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, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes
adat, és a bűnügyi személyes adat.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy
által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás,
környezet, foglalkozás);
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori
családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban:
TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett
azonosítására;
Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Ilyen a honlap látogatója, az ingyenes anyagokat letöltő, hírlevélre
feliratkozó személy, valamint a tananyagok megrendelője a megadott személyes adatai tekintetében;
Látogató: A lent megjelölt honlapok bármelyikét böngésző személy;
Megrendelő: Az a Látogató, aki a honlap valamely szolgáltatását (pl: Tananyag megrendelése, Naptár
funkció igénybevétele) igénybe veszi;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki,
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon 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 adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
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Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés.
Egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak:
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;
Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító
adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a
gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
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;
Kezelőorvos: Az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy 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;
Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek
összessége;
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs;
Beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;
Sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében
azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy
maradandó egészségkárosodást szenvedne
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Vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, a betegségek, illetve
kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a
gyógykezelés eredményességének, valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása;

5. AZ ADATOK KEZELÉSE
Az adatok kezelésének jogalapja:
Az adatok kezelését az Adatkezelő az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, előfordulhat
azonban, hogy bizonyos adatkezelésre az Adatkezelő jogszabály alapján kötelezett, erről az Adatkezelő az
Érintettet – jelen tájékoztatóban vagy külön - tájékoztatja. Amennyiben az egyes pontoknál nem tüntetjük
fel az adatkezelés jogalapját, úgy az az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.
Az Adatkezelő a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag
az azt megadó személy felel. Ennek megfelelően a Megrendelő/Látogató e-mail címének megadásakor
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.
A megadott e-mail cím kapcsán felmerülő mindennemű felelősség kizárólag azt a Megrendelőt/Látogatót
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
5.1. Honlap látogatóinak adatai
A www.prelife.hu és a www.prelifemed.com online oldalak felkeresése során automatikusan rögzítésre
kerülnek a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a honlap megtekintése során
generálódnak. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a weboldal,
ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet
szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Látogató
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen
adatok egyéb személyes Látogatói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatóak.
Az adatkezelés célja:
Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása
és a Látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a Látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal
együttműködve az adatok felhasználhatóak a visszaélések forrásának megállapítására is.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulásán túl az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.
Az adatkezelés időtartama:
A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.
5.1.1. Hivatkozások és linkek
Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán
a Látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által
üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük,
tekintse át az Ön által látogatott oldalak Adatkezelési Tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait
bármilyen formában megadná.
Copyright 2017 – DHG Ügyvédi Iroda – www.dhg.hu

7

5.1.2. Cookie
A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik
és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék
a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési
adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a Látogató személyével kapcsolatba
nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, a Látogatók online
élményének fokozása érdekében.
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a Látogatóknak azonban lehetőségük
van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző
eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen
cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a webböngésző beállításait
úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos
weboldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy
mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző
Súgójában.
Amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a weboldalak bizonyos funkcióiról
(például a weboldal nem jegyzi meg, hogy Ön bejelentkezve maradt).
Az adatkezelés célja:
Személyes beállításainak tárolása: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével
beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a
bejelentkezési állapotát.
Anonim statisztikai napló: Minden látogatása alkalmával a weboldalak elemzőszoftvere név nélküli
(anonim), normál cookie-kat tárolnak, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt,
illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név nélkül
tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta
hány látogatója van a weboldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.
Név nélküli és bejelentkezett látogatók beazonosítása: A weboldalak egy cookie-t használnak arra, hogy
megállapítsák azt, Ön név nélküli vagy bejelentkezett látogató.Ha Ön bejelentkezett, az adott weboldal
némileg más tartalmat jelenít meg, mint a névtelen látogatók esetében. Ha ez a cookie nincs jelen, vagy
Ön letiltja azt, a weboldal úgy érzékeli, hogy Ön névtelen látogató, ha azonban a cookie engedélyezve van,
a weboldal megjegyzi, hogy Ön “bejelentkezett”.
Az adatkezelés időtartama:
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet-cookie-k” és “maradandó cookie-k”. A
“munkamenet-cookie-kat” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen
tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek,
hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell
ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A “maradandó cookie-k” (persistent cookie)
a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen
cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – felismeri, mint visszatérő
látogatót. A „maradandó” cookie-k fájlként tárolódnak a számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12
(Tizenkettő) hónapra.
5.1.3. Facebook képpont
Az Adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript–kódrészlet, ami lehetővé teszi,
hogy az Adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatásokkal
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kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a
facebook hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A facebook hirdetések beállításáról, valamint a facebok oldalon
történő adatkezelésről a www.facebook.com/about/privacy/ oldalon talál bővebb információt.
Az adatkezelés idő̋tartama ebben az esetben 180 nap
5.1.4. Google Analytics és Adwords szolgáltatás
Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével
méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az
érintett azonosítására nem alkalmasak.
A Google Adwords remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a honlap azoknak a
felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg, miközben
a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a Látogatók
megjelöléséhez. A weboldal Látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google datkezelésével
kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/
ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409.
Amennyiben a Látogató letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre
szabott ajánlatok.
A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www.google.hu/policies/privacy
5.1.5. Adobe Flash Player
Az Adobe Flash Player, amely bizonyos típusú animált banner-ek, illetve különféle videók (youtube, vimeo)
futtatására használatos, képes arra, hogy információt tároljon el a számítógépén, notebook-ján vagy
mobileszközén.
A “Flash cookie-k” elfogadása nem állítható be a webböngészőn keresztül. Ha nem kíván Flash-cookie-kat
fogadni, azt az Adobe weboldalán kell beállítania. Bővebb információt a következő honlapon talál:
www.adobe.com/hu/privacy/cookies.html
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letiltja a Flash cookie-kat, nem tudja használni a honlap bizonyos
funkcióit, például hibásan jelenhetnek meg a cikkekbe csatolt videók.
5.2. Tanfolyam megrendelése
Az Adatkezelő ismeretterjesztő anyagait a www.prelife.hu honlapon a „Tanfolyam” menüpont alatt az
online kitölthető és beküldhető megrendelési űrlap segítségével vásárolhatja meg.
A megrendelési űrlapon az alábbi adatok megadását kéri az Adatkezelő:
•
•
•
•
•

vezetéknév;
keresztnév;
e-mail cím;
számlázási cím (számlázási név, ország, város, irányítószám, utca, házszám);
telefonszám

Amennyiben a tanfolyam igénybevételéhez további egészségügyi adatok megadása szükséges, arról
minden esetben előzetesen tájékoztatjuk a Megrendelőt.
A fent megadott adatokkal a Megrendelő - sikeres fizetést - követően felhasználói profilt hoz létre.
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A fentieken túl, az Adatkezelő kezeli a regisztrált felhasználónevet, jelszót és a megrendelés adatait (a
rendelési számot, a megrendelés vagy árajánlat kérés időpontját és dátumát, a tananyag adatait, annak
árát, a megrendelés végösszegét, felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, a Megrendelő IP
címét, valamint a kedvezményes kupon kódját.)
Az adatkezelés célja:
A Megrendelők fiókjának létrehozása és kezelése, a megrendelések feldolgozása, a megrendelőkkel
történő kapcsolattartás, a megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése,
valamint kedvezmények nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok a megrendelés teljesítését követően törlésre kerülnek, a megrendeléshez kapcsolódó
bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek a vásárlásától számított 8 évig.
Az Adatkezelő a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag
az azt megadó személy felel. A Megrendelő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott e-mail cím kapcsán
felmerülő mindennemű felelősség kizárólag azt a Megrendelőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Online bankkártyás fizetés esetén automatikusan átirányítjuk az alábbi adatkezelők oldalára:
- Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) Bővebb információ:
www.barion.com (Továbbított adatok: a megvásárolandó tételek neve és ára, illetve a végösszeg.)
5.3. Naptár
A Naptár alkalmazáshoz a klinikai vizsgálat során megadott elérési útvonal segítségével férhet hozzá.A
Naptár használata előzetes regisztrációt igényel.
A regisztráció során az alábbi adatok megadását kéri az Adatkezelő:
•
•
•
•

keresztnév;
felhasználónév;
e-mail cím;
jelszó

A fent megadott adatokkal a Megrendelő felhasználói profilt hoz létre, amelyet egy, az Adatkezelő által
e-mailben megküldött linken keresztül ér el a Megrendelő.
A fentieken túl, az Adatkezelő kezeli a regisztrált Megrendelő IP címét és utolsó bejelentkezésének dátumát.
A naptár használatához különböző egészségügyi adatok megadása szükséges, melyet a naptár alkalmazás
automatizált módon értékel ki.A naptár használata során megadott egészségügyi adatokat az Adatkezelő
nem használja fel semmilyen – a naptár alkalmazás automatizált működését meghaladó- egyéb célra,
azokon sem statisztikai értékelést, sem egyéb elemzést nem végez.
Az adatkezelés célja:
A Megrendelők fiókjának létrehozása és kezelése.Az alkalmazás használatának biztosítása.
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Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
Az adatkezelés időtartama:
A személyes és egészségügyi adatok a profil törlésével törlésre kerülnek.
5.4. Hírlevél
Az Adatkezelő reklámot tartalmazó hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett
hozzájárulásával küld. Az érintett, a honlapokon történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím
megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére az Adatkezelő az általa megadott e-mail címre elektronikus
hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával Ön a reklámanyag postai megküldését is lehetővé teszi. Az
Adatkezelő postai úton reklám anyagot küldhet az érintett előzetes hozzájárulása nélkül is, azzal, hogy
biztosítja a további reklámanyagok letiltását.
A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön, a más célból megadott adatoktól elkülönítetten
tárolja.
Az adatkezelés célja:
A címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az aktuális információkról, a
tananyagokról, az Adatkezelőt érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek és anyagok küldése.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelőa hírlevél listát 5 (Öt) évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez 5 (Öt) év után megerősítő
hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez,
az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül töröljük.
Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevél listáról, az elektronikus levelek alján található
linkre kattintva, valamint az info@prelife.hu e-mailcímre, vagya 4026 Debrecen, Csemete utca 32 címre
küldött, az Adatkezelőnek címzett lemondási kérelem útján. Ilyen esetben a hírlevél küldése céljából
megadott személyes adatait azonnal, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon töröljük.
Természetesen lehetősége van bármikor újra feliratkozni a hírlevélre.
5.4.1. Facebook és LinkedIn
Az Adatkezelő elérhető a Facebookon és a LinkedIn oldalakon.
Az Adatkezelő Facebook oldalán található üzenőfalon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található
„like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva
iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, az üzenőfalon megjelenő
híreket.
Az Adatkezelő Facebook oldalon található zárt csoportjába felvételét kérheti, valamint onnan
bármikorkiléphet.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján a http://www.facebook.com/about/
privacy/ címen kaphat.
A hírlevélre a Facebook felhasználók a „Facebook connect” – érdeklődő-keresési hirdetés űrlapja
segítségével is feliratkozhatnak, mely esetén az e-mail cím és utónév kerül be az Adatkezelő adatbázisába.
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Az Adatkezelő jelen van a LinkedIn-en is, aminek hírfolyamára a “követem”/“follow” gombra kattintva
iratkozhat fel a Látogató, és a “nem követem”/“unfollow” gomb segítségével iratkozhat le. Az LinkedIn
alkalmazás adatkezeléséről a www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen kaphat bővebb tájékoztatást.
5.5. Blog és Regisztráció
A honlapon a „Blog” menüpont alatt a Látogató ismeretterjesztő cikkeket olvashat. A Látogatónak
lehetősége van hozzászólni az egyes cikkekhez, melyet regisztráció nélkül megtehet. A Blog teljes
tartalmának elolvasásához azonban felhasználói fiókot kell létrehozni. A felhasználói fiókot a honlap
tetején a „Regisztráció” menüpont alatt is létrehozhatja.
A regisztrációhoz az Adatkezelő az alábbi adatok megadását kéri:
•
•

keresztnév;
e-mail cím

A Felhasználói fiókban további adatok is megadhatóak az alábbiak szerint,ezek megadása azonban nem
kötelező.
A Felhasználói fiók az alábbi adatokat tárolja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keresztnév: kötelező
Vezetéknév: nem kötelező
Telefonszám: nem kötelező
E-mail cím: kötelező
Felhasználónév: kötelező (megegyezik az e-mailcímmel)
Jelszó:kötelező
Csatlakozás dátuma: automatikusan rögzítésre kerül
Felhasználói szint: automatikusan rögzítésre kerül

A megadott adatokat a „Profilom módosítása vagy törlése” menüpont alatt módosíthatja.
Az adatkezelés célja:
A regisztrált Látogató fiókjának rögzítése és kezelése.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a felhasználói profil törléséig tart.
5.5.1. Hozzászólások kezelése
A regisztrált Látogatók hozzászólhatnak az egyes témákhoz, bogbejegyzésekhez. Az Ön hozzájárulása
esetén véleményét nyilvánosságra hozhatjuk, illetve felhasználhatjuk marketing célokra.
Az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: azonosítószám, dátum, időpont, felhasználónév és/vagy
név, a látogató számítógépének IP címe, az értékelés, valamint a szöveges értékelés során esetlegesen
megadott további személyes adatok. Amennyiben hozzájárul, az Adatkezelő a következő adatokat hozhatja
nyilvánosságra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés szövege.
Az adatkezelés célja:
A szolgáltatások fejlesztése, a látogatók értékeléseinek nyilvánosságra hozatala, dokumentálása, a látogatók
személyének megkülönböztetése.
Az adatkezelés időtartama:
10 (Tíz) év
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5.5. Kapcsolat és tanácsadás
A Látogató vagy Megrendelő a megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.
Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, az érintett megkeresésének megválaszolása.
Az Adatkezelés időtartama:
Az üzeneteket az Adatkezelő az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, és a kérés/kérdés
lezártát követő 30 (Harminc) napon belül törli, amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy
az Adatkezelő jogainak védelme,illetve az Érintett érdeke szempontjából arra szükség van, archiválja és a
szükséges ideig tárolja azokat.
5.5.1. Tanácsadás és betegtájékoztatás
Amennyiben az Érintett tanácsadás kérése céljából lép kapcsolatba az Adatkezelővel, úgy az adatkezelő a
megfelelő tanácsadás érdekében egészségügyi vagy más különleges adatok megadását kérheti az Érintettől.
Ilyen esetben a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére
szolgáló hozzájárulást - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni
A kért tanácsadáshoz szükséges egészségügyi és más különleges adatokhoz kizárólag az orvos férhet hozzá.
Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (pl.: asszisztens) a kezelést
végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet
egészségügyi adatot.
Az egészségügyi adatok felvétele a tanácsadás része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai
szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges.
Az egészségügyi adatokat kizárólag az Érintett kérésére lehet továbbítani más orvos, vagy harmadik személy
részére, továbbá az Érintett hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy az így rögzített adatokat egy a Érintettet
korábban nem kezelő orvos megismerhesse, azzal, hogy az Érintett háziorvosa részére az egészségügyi
adatok csak az Érintett kifejezett tiltakozása esetén nem továbbíthatók. Sürgős szükség esetén azonban
a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és
személyazonosító adat továbbítható.
Az Adatkezelő a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
Az Adatkezelő vagy meghatalmazottja mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
•
•

az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője
írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá
vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba
betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.Az ilyen jogaz érintett ellátásának
időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt,az érintett ellátásának befejezését követően az
általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett egészségügyi kérdésének megválaszolása, valamint az Érintett kezelése és tájékoztatása.
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Az adatkezelés jogalapja:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 12. § (2) bekezdése.
Az Adatkezelés időtartama:
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább
50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás
érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem
indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről
készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
5.6. Kérdőív
A kérdőív kitöltésével elmondhatja véleményét, tapasztalatát az IVF módszerrel vagy a Naptárral
kapcsolatban.
A kérdőív kitöltéséhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges. Személyes adatai megadásával
lehetőségünk lesz válaszolni Önnek a kérdőív kitöltése során felmerült tapasztalatai kapcsán.
•
•
•

vezetéknév
keresztnév
e-mail cím

Az adatkezelés célja:
A szolgáltatások fejlesztése és kapcsolattartás a felhasználókkal.
A jelen pontban nem szabályozott kérdések tekintetében a személyes adatok kezelése az 5.5 pontban
foglaltak szerint történik.
5.7. Prelife módszer
Az Adatkezelő a klinikai vizsgálatokban nem vesz részt, a vizsgálatok során rögzített vagy egyéb módon
felmerült személyes adatokhoz nem fér hozzá. Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő anonimizált módon
kapja meg. Az Adatkezelő az anonimizált adatokon informatikai elemzéseket végez. Az anonimizált adatok
nincsenek betegazonosítókkal összekötve, azok az Érintettre nem visszavezethetőek.
5.8. Karrier
Az Adatkezelő részére bármilyen formában álláskeresési céllal továbbított önéletrajzokban lévő személyes
adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az Adatkezelő a jelentkezők önéletrajzát és/
vagy az abban szereplő személyes adatokat harmadik személyek felé csak a jelentkező kifejezett előzetes
engedélyével továbbítja.
Az adatkezelés célja:
A megfelelő jelentkezők kiválasztása.
Az adatkezelés ideje:
Amennyiben az érintett az ilyen személyes adatok kezelését kifejezetten megtiltja, az ilyen adatokat az
adatkezelő törli. Amennyiben az adatok törlését a jelentkező nem kéri, úgy az adatok az önéletrajz és az
abban szereplő adatok – amennyiben nem konkrét álláshirdetésre jelentkezett a személy - a megküldéstől
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számított 1 éven belül automatikusan törlésre kerülnek. A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai
az állást betöltő személy kiválasztása után azonnal törlésre kerülnek.

6. ADATBIZTONSÁG
6.1. SSL rendszer
Az Adatkezelő a weboldalain SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Bármely információ, amelyet az
érintett megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő
továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül
egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére a weboldalra történő
kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon.
6.2. Biztonsági tevékenységek
Az Adatkezelő biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely
személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő
helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A
személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének
biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé
továbbíthatja az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban foglaltak szerint.
A részletezett adatkezelésekhez történő hozzájárulással, Ön az adatok szükségszerű továbbításához
is hozzájárul (pl.: amennyiben a bankkártyás fizetést választja, úgy átirányítjuk az Barion Payment Zrt.
oldalára). Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az
Adatkezelő az Ön személyes adatait.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön
hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok
megkeresésének megfelelően átadja.
Az egészségügyi adatok továbbításának külön szabályait az 5.5. pont határozza meg.

8. ADATFELDOLOZÓK
•

A weblapok karbantartását a weblapok karbantartását Karvalics Daniella Kitty E.V. és Kerényi Péter E.V.
(címük: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 7/39.) végzi;
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•

A weblapok tárhelyét a Tárhely.EU Kft. biztosítja (székhely:1144 Budapest, Ormánság u. 4.);

•

A számlákat a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft. ; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b )kezeli;

•

A megrendelési űrlapok által leadott megrendelések, valamint a kérdőívek esetén az adatokat a
SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) tárolja;

•

A facebook érdeklődőkeresési űrlap segítségével feliratkozók adatait a Zapier, Inc. (székhely: 548
Market St #62411San Francisco, California 94104) szervere is tárolja. (a Privacy Shield listán jelenleg
aktív).

9. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
9.1. Tájékoztatás
Az Adatkezelő a fent megjelölt címre eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb
25 (huszonöt) napon belül - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen
felül térítés ellenében- közérthető formában tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá - az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati
lehetőségekről.
9.1.1. Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős engedélyével a tárolt
adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi
és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen.
Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó
másolat.
A tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.
A kutatási kérelem megtagadását az intézményvezető vagy az adatvédelmi felelős köteles írásban
megindokolni. A kérelem megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat. A per megindítására és az
eljárás lefolytatására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek
a közérdekű adat megismerése iránti igény elutasítása esetén megindítható perre vonatkozó szabályai az
irányadóak.
9.2. Helyesbítés
Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő
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rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az ilyen irányú kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon
belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztat a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
9.3. Törlés és zárolás
•

A személyes adatot törölni kell, ha

•

kezelése jogellenes;

•

az érintett azt kéri;

•

az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy azt törvény nem
zárja ki;

•

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

•

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
A törlésről, vagy zárolásról az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő
25 (Huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.
9.4. Tiltakozás
Az érintett 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

•

egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
(Tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
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kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 (Tizenöt) napos
határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
(Harminc) napon belül - bírósághoz fordulhat.
9.5. Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. Ilyen esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
Adatkezelő köteles bizonyítani.
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 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére,
az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére kötelezhet.
A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb
számú érintett törvényben védett jogai megkövetelik.
Az érintett a személyiségi jogaink megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági
eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv,
harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó
jogszabályi előírások irányadóak.
9.6. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj
követelhető. 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.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és az Adatkezelő köteles
megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat
is. Az Adatkezelő mentesül a 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 sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. EGYÉB
Az Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat módosítani. Az esetleges
módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatálybaés arról a honlapon tájékoztatjuk.
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Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Utolsó frissítés: 2017. július

Copyright 2017 – DHG Ügyvédi Iroda – www.dhg.hu

19

