Adatkezelési irányelvek
(melyet itt letölthető PDF formátumban)

1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a PcHáziorvos Adatkezelő által Magyarország
Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános
adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban
megalkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és
adatkezelési politikáját.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő
megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket.
Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem
egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő
munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják.

2. Definíciók
2.1. Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet.
2.2. Nyilvántartási rendszer:
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető.
2.3. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az Általános szerződési feltételek Az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajttatja.
2.4. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi.
2.5. 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 adat okhoz,
nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak.
2.6. Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
2.7. Harmadik fél:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
2.8. Ügyfél:
Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.
2.9. Felhasználó:
Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát
meglátogatja.
2.10. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.
2.11. Profilalkotás:
A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.
2.12. Álnevesítés:
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további
információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a
személyes adatot nem lehet kapcsolni.
2.13. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől. 3.14. Hozzájárulás Az Érintett kívánságának 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.
2.15. Adatvédelmi incidens:
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
2.16. Tiltakozás:
Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2.17. Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
2.18. Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
3. Az adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése
3.1 Adatkezelő:
A www.pchaziorvos.hu/com/eu, www.141.hu weboldalakat a PcHáziorvos üzemelteti.
Név: PcHáziorvos
Levelezési cím: 2143 Kistarcsa Batthyány utca 7/E
Telefonszám: +36 (70) 315-80-53
E-mail cím: info@pchaziorvos.hu
Tárhely információk: UNAS Kft.
3.2 Adatfeldolgozó:
Név: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Telefonszám: (+36) 1 490 0172
Tárhely szolgáltatók: Amazon Web Services, Inc.
3.3 Adatfeldolgozó:
Név: Sicontact Kft.
Szolgáltatás: Vírusirtó szoftver biztosítása
Székhely: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C 4. em.
Telefonszám: +36-1-346-7052
E-mail cím: info@sicontact.hu
Tárhely információk: Az eset.hu weboldal működését saját szervereinkről biztosítjuk.

4. Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli
Adatkezelő:
A kezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon végzi.
Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés
célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell
korlátozódjon.
Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie.
E körben az Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek
annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre
kerüljön.
A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek
tárolásra.
A személyes adatok kezelése során Adatkezelő és Adatfeldolgozó biztosítja az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet.
Személyes adatot Adatkezelő, Adatfeldolgozó csak a jelen Szabályzatban
meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában
meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú
érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés
teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja
5.1. Weboldal látogatása
A www.pchaziorvos.com/hu/eu, és www.141.hu weboldal böngészése regisztrációhoz
nem kötött, látogatóinkról semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk,
és nem tárolunk.
5.2. A weboldal technikai hátterének biztosítója:
A weboldal látogatóinak adatai, naplók Az Adatkezelő a saját weboldalainak
látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a
megtekintett oldal címét. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer
üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések
bizonyítására használja fel. Az adatokat 2 hónap elteltével törli
5.3. Vásárlás, termék rendelés
A termékek megvásárlása során a Felhasználónak a következő személyes adatokat
kell megadnia:
•
•
•
•

Név
E-mail cím
Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
Telefonszám
Kedvezmény igénybevétele esetén a részünkre megküldött igazoló dokumentumokat
kizárólag ellenőrzésre használjuk fel és az ellenőrzés után azokat megsemmisítjük,
harmadik fél számára át nem adjuk.
5.4. Vírusirtó szoftverek licenckiadása és újrakiadása
A licenckiadás vagy újrakiadás során ügyfeleinket a számukra kiadott
licencazonosítóval, valamint nevükkel (cégnevükkel), e-mail címükkel és postai
címükkel (székhelyükkel) azonosítjuk.
5.5. ESET szoftver próba verzió használata:

Az ESET otthoni megoldásai harminc napig díjmentesen használhatók, a próbaverzió
letöltése regisztrációhoz kötött, melyet Sicontact Kft. kezel. A programok
próbaverzióként történő aktiválásához érvényes e-mail cím megadása szükséges,
melyet a jogosultság ellenőrzése érdekében tárol, de nem párosít össze semmilyen
személyes adattal.

5.6. Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel,
regisztráció képzésekre webes űrlapon:
Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás vagy más célból velünk kapcsolatba lépő
látogatóink a weboldalon keresztül megadott, a személyükhöz köthető adatait
(például név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt
látogatónk az adatot megadta.
5.7. Hírlevél feliratkozás
A hírlevél feliratkozás során név és elektronikus levélcím megadását követően
hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a PcHáziorvos csak a
Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél
alján elhelyezett link segítségével. A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően tájékoztatjuk, hogy a hírlevelünkre feliratkozott ügyfeleink adatait nem
adjuk át harmadik személynek és a leiratkozást követően töröljük nyilvántartásunkból.
Amennyiben látogatónk úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, az általa megadott
e-mail címen értesítjük a következőkről: víruskitörésekkel és egyéb, a vírusokkal
kapcsolatos hírek, termékekkel kapcsolatos információk, termékfrissítések, új funkciók
a weboldalon, akciók, kedvezmények, nyereményjáték.
5.8. Munka esemény:
Az ügyfélnél elvégzet munka folyamán rögzítjük az ügyfél személyes adatait (név, cím,
E-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, fénykép, születési és névnap dátumát,
munkakapcsolat felvétel helyét, ajánlattévő nevét).
Rögzítjük továbbá az elvégzett munka jellegét, és az ezekhez kapcsolódó dátumokat
és egyéb adatokat, plusz készülékek paramétereit. Az így összegyűjtött adatokat
statisztikák készítésére, illetve ajánlatok, értesítők kiküldésére használjuk fel.
5.9. közvélemény kutatás:
A közvélemény kutatásokat anonim módon kezeljük, az így bekért adatokat (Pl. nem,
életkor, hobbi, időtartamok stb.) csak statisztikai elemzésekre használjuk fel. A bekért
adatok mellé semmilyen egyedi azonosításra szóló adatot (név, telefon, e-mail) nem
kérünk be.

5.10. fórumok használata:
Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez

felület (tárhely) biztosítása. A közösségi szolgáltatások (rovatokhoz kapcsolódó
kommentek, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának
biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele.

6. Cookiek (sütik) használatának szabályzata
6.1. Mik azok a cookiek (sütik), és mire használja a PcHáziorvos?
Az eset.com/hu weboldal meglátogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t
– azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le
számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a
PcHáziorvos. jelen irányelvben is ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi
látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban
a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője
beállításaiban teheti ezt meg.
Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és
folytatja a weblap használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely
rögzíti ezt a választást és a honlap további használatát az adott weboldalon
alkalmazott sütik használatának jóváhagyásának tekintjük.
Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az PcHaziorvos weboldal funkciói csak
korlátozottan érvényesülnek, ha Ön letiltja a sütik használatát.
További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság honlapján talál.
A PcHáziorvos nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg
alkalmaznak sütiket.
6.2. Az PcHáziorvos weboldalon használt sütik fajtái:
A PcHáziorvos által használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatók:
•
•
•
•
•

nélkülözhetetlen sütik
statisztikai sütik
funkcionális sütik
nyomkövető sütik
webjelző sütik
Nélkülözhetetlen sütik
A nélkülözhetetlen sütik az eset.hu webáruház működéséhez elengedhetetlenek. A
látogató a segítségükkel helyezheti a termékeket a kosárba, és haladhat végig a

fizetési folyamaton. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre
nem vonatkozik az EU irányelve, mi azonban a teljes tájékoztatásra törekszünk. A
nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások
reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni
beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.
Statisztikai sütik
A statisztikai sütik a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy
melyik oldalakat látogatja meg a felhasználó, és milyen esetleges hibák merülnek fel.
Ezeknek a sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal
működésének javításához járulnak hozzá, valamint segítenek megérteni a
felhasználók érdeklődését. A statisztikai sütik kizárólag statisztikai adatokat
biztosítanak a weblap használatáról, és segítenek a weblap tökéletesítésében azáltal,
hogy felmérik az előforduló hibákat. A statisztikainak minősített sütik nem gyűjtenek
olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és szolgáltatások
személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.
Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének
megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott
élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más
weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.
Nyomkövető sütik
A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint
például a Google, Adserver, és Facebook reklámok hatékonyságának mérése stb. A
harmadik fél úgy biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy
Ön felkereste a weboldalunkat. A nyomkövető sütiket közösségi hálózatokhoz (mint
például a Facebook) való kapcsolódáshoz is használhatjuk, amelyek a látogatásról
szóló információkat később felhasználhatják személyre szabott reklámokhoz más
weblapokon.
Webjelző sütik
A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket az e-mail hírlevelünkben használunk.
Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz juthatunk a hírlevelek használatával
kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha Ön meg akarja akadályozni a
statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező
rendszerében, és olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban. Minden
PcHáziorvos által küldött hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.

Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen
kapcsolatba velünk, állunk szíves rendelkezésére.

7. Az adatkezelés időtartama
A vásárlás, szoftver és képzések regisztráció, munka esemény valamint hírlevél
feliratkozás során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának
időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.

8. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása
Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni,
akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő,
vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok
megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági
eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3
(három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy
az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más
hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak
haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30
(harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a
rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell
semmisíteni, illetve törölni kell.
Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján
kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.
Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben,
illetve szerződéses partnerekről kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából

adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő
köteles tájékoztatni az érintetteket.
9. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről,
céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott
Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.
a) hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a
róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok
céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a
személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségről való tájékoztatásra. Az
érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha
bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért
további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számítunk fel.
A PcHáziorvos a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
•
•

Levelezési cím: PcHáziorvos 2143 Kistarcsa Batthyány utca 7/E
Ügyfélszolgálat: info@pchaziorvos.hu
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
PcHáziorvos munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
b) helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó
pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük
c) törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

•
•
•
•
•

(I). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
(II). az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(III). az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
a további adatkezelésre;
(IV). a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
(V). alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának
megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás
visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.
d) adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk 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
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
e) korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok
pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az
adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok
vonatkozásában az adatkezelést.
f) adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult,
géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre
bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére
bocsássa.
g) tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb
esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes
adatainak kezelése ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül
•
•
•

megvizsgáljuk,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

10. Adatbiztonság
Az adatokat megfelelő 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.

Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó
irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el és ilyen eljárást követelünk meg
munkavállalóinktól, illetve szerződéses partnereinktől.
A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens
szabályzatot dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének
lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az
irányadó határidőket.
A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértjük, az érintett sérelemdíjat
követelhet.
A PcHáziorvos az Önről jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat,
a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében
zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.
Egyéb rendelkezések
A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a
felhasználónk azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek,
kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,
közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály
felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyek részére a pontos cél és az adatok
körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.
Hatályos: 2018. május 25-től

