
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra!

Az  információs  társadalom,  és  az  azzal  együtt  járó  információs  technológiák  -  így  az 
internet - fejl désével egyre nagyobb fontosságot kap az egyén magánszférájának és azon�  
belül  a  személyes  adatainak  a  védelme.  Cégünk  alapelve,  hogy  ne  csupán  f� 
szolgáltatásainkban  nyújtsunk  ügyfeleinknek  kiemelked  szolgáltatást,  hanem�  
figyelemmel legyünk azok során a személyes adatok védelméhez való joguk védelmére is. 
Jelen tájékoztatóban azokat a törvény által  meghatározott  elveket,  illet leg ezeken túl,�  
azokat az önkéntesen meghatározott adatkezelési kötelezettségvállalásokat ismertetjük, 
melyekkel ügyfeleink, illet leg a honlapunkra látogató személyek magánszféráját a lehet� � 
legnagyobb védelemben részesítjük.

Tájékoztatjuk,  hogy  SZAAD  Bt.  mint  adatkezel ,  az  alább  részletezett  adatvédelmi�  
tájékoztató tartalmát magára nézve kötelez nek ismeri el.�

1. Jogszabályi háttér

Jelen  nyilatkozathoz  jogszabályi  alapot  az  adatvédelemmel  összefügg  nemzeti�  
szabályozások adnak, így els dlegesen:�

· az 1998. évi VI. törvény az egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása�  
során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésér l� ,

· 2001.  évi  CVII.  törvény  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az 
információs társadalommal összefügg  szolgáltatások egyes kérdéseir l � �

· 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvet  feltételeir l és� �  
egyes korlátairól 

· 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról (a továbbiakban: Itv.).

A  fentiek  mellett  folyamatosan  figyelemmel  kísérjük  az  Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapját, és az ott közzétett új 
adatvédelmi elveket, követelményeket gyakorlatunkba átemeljük. 

2. Adatkezel  és adatfeldolgozó�  

Adatkezel :  SZAAD � Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  
(a továbbiakban: Adatkezel )�

Cím: 1072 Budapest, Akácfa utca 13.
Cégjegyzékszám:  01-06-769753
Adószám: 22177218-2-42 

Adatfeldolgozó: ClickTech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(a továbbiakban: Adatfeldolgozó)

Cím: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.

A honlap adatvédelmi auditálását a Dr. Méhes Dávid Ügyvédi Iroda látta el.
 
3. A honlap látogatása során megadott adatok kezelésének jogalapja és célja

Az Itv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat, az 
abból levonható következtetés.



Az Itv. 3. § 3. pontja értelmében különleges adat az érintett egészségi állapotával 
kapcsolatos adat. 

Az  Adatkezel  szolgáltatásai  során  keletkez  adatkezelések  az  érintett  által  önként,� �  
írásban megadott hozzájáruláson alapulnak. 

A honlapon az ügyfelek két célból adhatnak meg személyes adatokat: 
· az Adatkezel  munkatársai által nyújtott ellátások min sítésére, illet leg � � �

· a  rendel intézetnek  címzett  levélben  egészségügyi  állapotukkal  kapcsolatosan�  
kérdéseket tehetnek fel. 

A továbbiakban e két adatkezelés szabályait részletezzük: 

3.1. Az orvosok munkájának a min sítése�

A min sítéshez  -  nem  kötelez  módon -  az  érintett  a  keresztnevét  adhatja  meg.  Ezt,� �  
illet leg  a  min sítést  az  Adatkezel  a  honlapján  nyilvánosságra  hozza.  Az  orvosok� � �  
munkájának  min sítéséhez  az  érintett  orvosok  el zetes  hozzájárulásukat  adták.  Az� �  
adatkezelés id tartama addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. �

3.2. Kérdés feltétele a rendel intézetnek�

A kérdés elküldéséhez az érintettnek - nem kötelez  módon - a keresztnevét, e-mail címét,�  
illet leg a kérdést kell megküldenie. A kérdésre az Adatkezel  munkatársa válaszol, ezt,� �  
illet leg az e-mail postafiókba beérkez  levelet 30 napig tárolja az Adatkezel , majd azok� � �  
törlésre kerülnek. Ezt követ en személyes adatokat az Adatkezel  a továbbiakban nem� �  
kezel. 

3.3. Az adatkezelés célja

A  honlapon az  érintettek  által  megadott  adatokat  az  ügyfelekkel  való  kapcsolattartás, 
illet leg a szolgáltatásai min ségének emelése céljából használja fel az Adatkezel . � � �

A rendel intézetnek megküldött e-mail adatokat az ügyfelekkel történ  kapcsolattartás,� �  
illet leg a levélben feltett kérdésre adott válasz megadása céljából kezeli az Adatkezel .� �

4. Törvényen alapuló adatkezelések

Az  Adatkezel t  a  bíróság,  az  ügyész,  a  nyomozó  hatóság,  szabálysértési  hatóság,�  
közigazgatási hatóság, a Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás  adása,  adatok  közlése,  átadása,  illet leg  iratok  rendelkezésre  bocsátása�  
végett megkeresheti. Az Adatkezel  a hatóságok részére személyes adatot csak akkor és�  
olyan  mértékben  ad  ki,  amely  a  megkeresés  törvényben  meghatározott  céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Adatbiztonság 

Az  Adatkezel  a  személyes  adatokat  bizalmasan  kezeli,  és  megtesz  minden  olyan�  
biztonsági,  technikai  és  szervezési  intézkedést,  mely  az  adatok  biztonságát  garantálja. 
Ennek során az Itv. szabályait betartja, melyek a következ k: �

· Az Adatkezel  köteles az adatkezelési m veleteket úgy megtervezni és végrehajtani,� �  
hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során 
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.



· Az Adatkezel , illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az�  
adatok  biztonságáról,  köteles  továbbá  megtenni  azokat  a  technikai  és  szervezési 
intézkedéseket  és  kialakítani  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  e  törvény, 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

· Az  adatokat  megfelel  intézkedésekkel  védeni  kell  különösen  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 Adatkezel  honlapját kiszolgáló web szervert az Adatfeldolgozó üzemelteti. �

6. A honlap használata során alkalmazott cookie-k 

Annak érdekében, hogy az Adatkezel  honlapjának látogatásakor könnyebb felhasználást�  
biztosítson  látogatóinak,  a  honlap  megjelenítéséhez  cookie-kat  alkalmat.  A  cookie  egy 
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngész nek, majd a böngész  visszaküldi� �  
azt  a szervernek  minden,  a szerver  felé irányított  kérés  alkalmával.  A  cookie  tehát  a 
weboldal által létrehozott fájl, amelynek segítségével a honlap a felhasználó számítógépén 
közvetlenül  tárolhat  információt.  Így  képesek  például  megjegyezni  a  weboldalak  a 
személyes  beállításokat  illetve  a  kés bbiekben a  honlapra  visszatérve a  kiszolgálónak�  
lehet sége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. �

A honlapot látogató beállíthatja úgy is a számítógépén m köd  webböngész  programot,� � �  
hogy az ne rögzítsen cookikat. Ezt az  Internet Explorer  9 esetében a következ képpen�  
teheti meg a felhasználó: �Eszközök� menüpont alatt, �Internetbeállítások�  klikkeljen az�  
�Adatvédelem�  fülre   a  �Beállítások�alatt  lév  csúszkát  csúsztassa  felfelé,  ezzel� �  
valamennyi cookie blokkolva lesz  �OK� gombbal meger sítés.� �

7. Az érinteti jogosultságok

Itv. 3. § 1. pont az  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított  
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Az érintett, a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az Adatkezel t l bármikor: � �

· tájékoztatást, 
· helyesbítést, valamint 
· azok törlését kérheti. 

Az  Adatkezel  a tájékoztatást a kérelem benyújtásától  számított  legrövidebb id  alatt,� �  
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthet  formában adja meg.�

Az érintett kérelmére az adatkezel , annak kézhezvétele után haladéktalanul gondoskodik�  
a személyes adatok helyesbítése, illet leg azok törlésér l.� �

Az  érintett  az  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérését  a  következ  e-mail  címen keresztül�  
juttathatja el az Adatkezel nek: info@budapesti-fogaszatok.hu�

8. Jogorvoslat

Ha az  Adatkezel  az  érintett  helyesbítés,  vagy  törlés  iránti  kérelmét  nem  teljesíti,  a�  
kérelem kézhezvételét követ  30 napon belül írásban közli az elutasításának indokait. A�  
helyesbítés,  törlés  vagy  zárolás  iránti  kérelem  elutasítása  esetén  az  adatkezel� 
tájékoztatja  az  érintettet  a  bírósági  jogorvoslat,  továbbá  a  Hatósághoz  fordulás 
lehet ségér l.� �



Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezel  ellen bírósághoz, illetve a�  
Hatósághoz fordulhat. 


