Adatvédelmi Szabályzat

1. Rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról című európai uniós
adatvédelmi rendelet értelmében adatkezelő az alábbi adatvédelmi szabályzatot alkotja.
Adatkezelő:
Peszleg és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ügyvezető Dr. Peszleg Pálma
8700 Marcali, Pacsirta utca 1.
Telefon: +36 30 226 1910
E-mail: peszlegpalma@gmail.com

Adatfeldolgozó (Tárhelyszolgáltató):
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, 3. em. 3008 a.
Tel/Fax: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu

2. Fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e
közhatalmi szervek általi nem kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
3. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

3.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni.
3.2. Célhoz kötöttség
Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
3.3. Adattakarékosság
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
3.4. Pontosság
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden ésszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
3.5. Korlátozott tárolhatóság
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok
ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor.
3.6. Integritás és bizalmas jelleg
A személyes adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

véletlen elvesztésével,

megsemmisítésével

vagy

3.7. Elszámoltathatóság
Az adatkezelő felelős a személyes adatok jogszerű, tisztességes eljárás és átláthatóság kezelésének
való megfeleléséért továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is.

4. Az adatkezelés jogalapja
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
kezelése tilos.
Fő szabály szerint ezen adatok kezelése tilos, azonban a személyes adatok különleges kategóriáinak
kezelése a Rendeletben foglalt feltételek egyikének fennállása esetén mégis kezelhetőek, többek között:
-

az érintett kifejezett hozzájárulását adja

-

az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson alapul, így az adatkezelőnek (Peszleg és Társa Bt.)
kell igazolnia azt, hogy az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.
Ennek a követelménynek adatkezelő olyan módon tesz eleget, hogy az érintetteknek a regisztrációt
megelőzően hozzájáruló nyilatkozatot kell adatainak megadásakor tennie személyes adatai
kezeléséhez.
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 adatkezelőnek
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
5. Az érintett jogai
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a GDPR törvényben meghatározott
feltételek szerint
Az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
(előzetes tájékozódáshoz való jog)
Az érintett kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog)
Az érintett kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog)
Kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az
adatkezelő korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog)
Kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő
törölje (törléshez való jog)

6. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása
Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és
szervezési intézkedéseket tesz, így különösen az érintett részére a GDPR rendelkezései értelmében
nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre
törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése értelmében az adatkezelő az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek
megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően
haladéktalanul rendelkezésére bocsátja
-

az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó –
megnevezését és elérhetőségeit

-

a tervezett adatkezelés célját és

-

az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának
ismertetését.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja
arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.
Helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek
vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti,
illetve ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető , az érintett által rendelkezésre bocsátott további
személyes adatokkal vagy az érintett által kezelt személyes adatokhoz fűződő nyilatkozattal kiegészíti.
Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az előbbiekben
meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja az adatkezelő,
illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága,
helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség
tisztázásának időtartamára.
Törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes
adatait, ha:
-

az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés,

-

a rögzített adatvédelmi alapelvekkel ellentétes

-

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

-

a törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott időtartama eltelt vagy

-

jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja

-

az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését
kérelmezi

-

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

7. Látogatói adatkezelés a honlapon
A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie-k célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse. Az Európai
Bizottság irányelvei alapján cookie-kat – kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
elengedhetetlenül szükségesek – csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén
elhelyezni.
Tájékoztatás sütik alkalmazásáról:
Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Adatkezelő is használ sütiket (cookie) a
weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató
számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a
cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik általánosságban
megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes
élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal
üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a
weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt
eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs
rendszerének jellemzői (beállított nyelv), látogatás időpontja.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
küld.
A süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik. Ezek a sütik ahhoz
szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
használhassák annak funkcióit. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális
látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének
biztosítása.
2. Hozzájárulást igénylő sütik. Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy Adatkezelő megjegyezhesse
a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe
vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Adatkezelés az adatkezelő Facebook oldalán.
Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
Adatkezelő Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. Adatkezelő
Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat Adatkezelő nem kezeli. A látogatókra
a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom
publikálása esetén Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy
törölheti hozzászólását. Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő

adattartalmakért, hozzászólásokért. Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó
hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
8. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként vele üzleti kapcsolatba lépő
természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169§ és 202§ -a alapján:
adószám, név, cím, adózási státusz.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
A személyes adatok címzettjei az adatkezelő adózási, könyvviteli,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

bérszámfejtési,

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának
biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető –
így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja
-

az adatkezeléshez használt eszközök (adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi
hozzáférésének megtagadását,

-

az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának
megakadályozását,

-

az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt
személyes
adatok jogosulatlan megismerésének,
módosításának vagy törlésének
megakadályozását,

-

az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő
használatának megakadályozását,

-

azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

-

azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére,

-

azt, hogy utólag ellenőrizhető legyen és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat,
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

-

a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő
jogosulatlan megismerésének, másolásnak, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

-

azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint

-

azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés
készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen
megváltoztatni.

9. Adatvédelmi incidens kezelése
Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az incidens adatait,
valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való
tudomásszerzést követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak.
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az
érintettek jogainak érvényesülésére.
A bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő
-

ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges
mennyiségét,

-

tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más
kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,

-

ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és

-

ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb –
intézkedéseket.

10. Jogorvoslati lehetőségek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.. 5., e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) valamint a Peszleg és Társa Bt. Marcali, adatkezelésével szemben
bírósághoz fordulni. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.

