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Tartalom

Felhívás a dokumentum bizalmas jellegére
A Kis Orsolya egyéni vállalkozó megbízásából dr. Szentmiklóssy Éva készítette a
jelen szabályzatot a Kis Orsolya egyéni vállalkozó részére. Jelen
dokumentáció dr. Szentmiklóssy Éva szellemi terméke és tulajdona. Kizárólag a
Kis Orsolya egyéni vállalkozó számára használható fel. A Kis Orsolya egyéni
vállalkozó a dokumentációkat, szabályzatokat kizárólag belső használtra
alkalmazza, és nem adhatja át harmadik félnek, szóban sem ismertetheti azok
tartalmát, a Kis Orsolya egyéni vállalkozó -től jogi értelemben idegen
cégekkel, személyekkel.

Bevezetés
A Belső Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy a Kis Orsolya egyéni vállalkozó
vendégei számára iránymutatást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos
jogszabályokkal kapcsolatban, bemutassa, hogy a joganyagnak való
megfelelést mely módon biztosítja.
A Kis Orsolya egyéni vállalkozó, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen
Belső adatvédelmi szabályzat olvasóját, ügyfeleit, hogy tiszteletben tartja az
érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során a jelen
szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései alapján jár el.
Magyarország Alaptörvényének VI. cikke értelmében mindenkinek joga van
személyes
adatai
védelméhez,
valamint
a
közérdekű
adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez. A személyes adatok védelméhez és a
közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos
törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. Ez a hatóság a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH).

Az Belső Adatvédelmi Szabályzat hatálya

Tárgyi hatály
Az Adatvédelmi szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kis Orsolya egyéni
vállalkozó által kezelt, jogszabály alapján személyes adatra.

Személyi hatály
E Belső Adatvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a Kis Orsolya egyéni
vállalkozóra.

Időbeli hatály
E Belső Adatvédelmi Szabályzat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679, annak 2016. április 27.-én életbe lépett, az elfogadás napján
érvényben lévő rendelete alapján készült.
A GDPR előírások jogalkalmazói gyakorlata jelenleg még hiányzik, továbbá
annak nem minden kérdése teljesen kidolgozott és rögzített. A Belső
Adatvédelmi Szabályzatben található elemek a GDPR fogalmak aktuális
értelmezését tükrözi, de a gyakorlat ezen változtathat.

ALAPELVEK
A GDPR-ban meghatározott alapelveknek a Kis Orsolya egyéni vállalkozó
adatkezelési magatartásában, mint minimum követelmény megvalósul.
A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak:
-

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

-

Célhoz kötöttség elve

-

Adattakarékosság elve

-

Pontosság elve

-

Korlátozott tárolhatóság elve

-

Integritás és bizalmas jelleg elve

-

Elszámoltathatóság elve

A következő fejezet azt mutatja be, hogy a Kis Orsolya egyéni vállalkozó hogy
felel meg ezeknek az alapelveknek.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 5. cikkének (1) bekezdésének a) pontja és (39) preambulum
bekezdése
Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni. Biztosítani kell a természetes
személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének
tisztességességét.
A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk
vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba
hogyan tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik. Az átláthatóság
elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő
tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető
legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák
meg.
KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•
Az ügyfelek tájékoztatást kapnak a személyes adatok kezeléséről, mely
tájékoztató közérthető, és aláírásukkal igazolják az ügyfelek, hogy a
rendelkezéseket, és a Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit
megértették.
•
A tájékoztató kitér arra, hogy milyen folyamatokon keresztül milyen
adatokat kezel a Kis Orsolya egyéni vállalkozó

Célhoz kötöttség elve
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 5. cikkének (1) bekezdésének b) pontja és (39) preambulum
bekezdése
•
A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 03/2013 sz. véleménye a
célhoz kötöttségről

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Előre
meghatározott cél és összeegyeztethető felhasználás kell hogy jellemezze az
adatkezelést.
KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•
Ügyfelek adatait kizárólag a hozzájárulással összefüggésben lehet
kezelni, tilos a megadott hozzájárulás alapján adatot kezelni más célból, ezt a
Kis Orsolya egyéni vállalkozó maximálisan betartja.

Adattakarékosság elve
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (39) preambulum
bekezdése
Az adatkezelésnek szükségesnek és relevánsnak kell lennie.
A személyes adatok kezelése csak akkor engedélyezett, ha az adatkezelés
más módon nem valósítható meg ésszerű keretek között. Lehetőség szerint
névtelen adatokat kell használni. A személyes adatoknak a kezelésük céljára
alkalmasnak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz
szükséges minimumra kell korlátozni.
KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•
A célhoz szükséges legkevesebb adatot kell kezelni, és a Kis Orsolya
egyéni vállalkozó így jár el adatkezelései során.

Pontosság elve
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja és (39) preambulum
bekezdése
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, azaz minden
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.

KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•
A kezelt adatokat időről – időre felülvizsgáljuk. Ügyfelek kezelt
adataiban beállt változásokról az ügyfelektől tájékoztatást kell kérni, valamint
a már meglévő adatokat az ügyféllel ellenőriztetni kell.

Korlátozott tárolhatóság
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 5. cikke (1) bekezdésének e) pontja és (39) preambulum
bekezdése
Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig lehet tárolni. Ennek az
időtartamnak a meghatározásánál figyelembe kell venni az adatkezelés
hátterét, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésére
irányuló jogi kötelezettséget.
KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•
Kiss Orsolya az ügyfelek adatait csak addig tárolja, míg a szolgáltatást
igénybe veszik. Ezt követően iratmegsemmisítővel megsemmisíti őket.

Integritás és bizalmas jelleg elve
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 5. cikke (1) bekezdésének f) pontja és (39) preambulum
bekezdése
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a
személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•

Ügyfelek adataihoz jogosulatlanul senki nem férhet hozzá.

Elszámoltathatóság elve
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•

GDPR 5. cikke (2) bekezdés

Abszolút alapelv. Az adatkezelő felelős az előzőekben megfogalmazott
adatkezelési elveknek való megfelelésért, és képesnek kell hogy legyen a
megfelelés igazolására az adatkezelés megtervezésétől az adatkezelés
végéig. Ezt a megfelelést az adatkezeléssel kapcsolatos munkafolyamat
bármely szakaszában igazolni kell tudni. Ez az alapelv a GDPR valamennyi
rendelkezését áthatja.
KIS ORSOLYA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ GYAKORLATA
•
Ügyfelek kérésére be kell tudni mutatni az adatkezeléssel kapcsolatos
gyakorlatot, elveket, és adatkezeléseket, szükség esetén magát az
adatkezeléssel kapcsolatos folyamatot is. Ezért jött létre ez a Belső
Adatvédelmi Szabályzat is, hogy az adott folyamatok leírása és betartása
során bizalmat keltsen az ügyfelekben, lehetséges partnerekben.

Fogalmak
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett arcképe, hangja, 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
Személyes adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: azonosított vagy
azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre) 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.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre
vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Különleges adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: különleges adat: a
személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását
célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes
adatok
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, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme
van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság
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; a könnyebb érthetőség kedvéért,
példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
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
Adatvédelmi incidens fogalma a GDPR alkalmazását követően: 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

Egészségügyi adat: az 1997. évi XLVII. törvény 3. § a) pontja alapján 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)
Egészségügyi adat a GDPR alkalmazását követően: 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

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE
1.
Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés
jogalapjáról a jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban,
szükség esetén más dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy
más tájékoztatóban).
2.
Összhangban az egyes adatkezelések céljaival, a meghatározott
adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a.
az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b.
ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan
okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása
alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek;
c.
az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy
másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges;
d.
az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;

e.
az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
f.
az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges;
g.
az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

2.
Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog
szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát
a.

az önkéntességet,

b.

a határozottságot (egyértelműséget) és

c.

a tájékozottságot is teljesíti.

3.
Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő
a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.
4.
Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a
magatartást is, amellyel az érintett elfogadja, hogy rá nézve a jelen
Szabályzatot automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást, amely
során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által
üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik,
ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.
5.
A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett
beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán
alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az
adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.
6.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja
meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a
más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető
és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.
7.
Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult
arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a
jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.
Az adatkezelés jogalapja Kis Orsolya adatkezelőnél minden esetben az
önkéntes hozzájárulás.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
1.

Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében

a.
meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az
valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő
szabályokat kell alkalmazni:
b.

a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

c.
adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így
személyes adatainak törléséig,
2.
Panaszkezelés esetében az adatkezelés az adatok felvételétől számított
5 év.
4.
A következő fejezetben meghatározott személyes adatokat az
Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti addig őrzi,
amíg az ügyfél kapcsolat fennáll, majd törli, vagy korábban, a törlési kérelem,
vagy érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonása esetén
a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de
maximum 5 munkanapon belül törli azokat az egyes adatkezelési
tevékenységeknél és/vagy jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT
ADATOK KÖREI
Kezelt adat

Adatkezelés

Módja

Jogalapja

Időtartama

célja
Érintettel történő folyamatos,
rendszeres kapcsolattartás
során kezelt adatok –
ügyfelekkel partnerekkel
történő kapcsolattartás

kapcsolattartás

elektronikus

önkéntes

A kapcsolat fennállása

hozzájárulás

alatt.

Kezelt adat

Adatkezelés

Módja

Jogalapja

Időtartama

célja
Ajánlatkérés

kapcsolattartás,
üzleti viszony
kialakítása

elektronikus

önkéntes

érintett kérésére

hozzájárulás

törlésig, vagy ha érintett
további hozzájárulást
nem ad, cél
megvalósulásáig

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés
1.
Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet,
amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.
2.
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás
feltétele. A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6.
cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges).
3.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.
4.

A kezelt adatok köre:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
5.

Az adatkezelés célja a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése.

6.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.
Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő
számára.
b.
Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját
szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.
c.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele
kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.
7.
Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó aktivitástól számított 1. év
végéig.
8.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

9.
Az adatkezelés
manuálisan történik.
10.

módja:

elektronikusan

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

és/vagy

papír

alapon,

11.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.
Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés
1.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bizonyos egészségügyi
adatok megadása.
2.
Az egészségi állapottal
hozzájáruláson alapul.

kapcsolatos

adatok

átadása

3.
Az érintettek köre: Minden természetes személy,
állapotával kapcsolatos adatot oszt meg az Adatkezelővel.

aki

önkéntes
egészségi

4.
Az adatkezelés célja az életmód tanácsadás, valamint a személyre
szabott edzési terv elkészítése.
a.
Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő
tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő az
Adatvédelmi törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben
foglaltaknak megfelelően kezeli.
b.
Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő papír alapon vagy
kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben
tárolja.
c.
Az adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat
veszi fel.
d.
Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az Adatkezelő férhet
hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta.
e.
Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó
egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi
dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.
f.
Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani,
ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a
továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az
egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

5.
Adatközlés harmadik fél irányába csak jogszabályi kötelezettség okán
történik.
6.
Az adatkezelés
manuálisan történik.
7.

módja:

elektronikusan

és/vagy

papír

alapon,

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Panaszkezelés
1.
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra,
és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus
levélben) közölhesse.
2.
A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg,
de panasz esetén az adatkezelés kötelező.
3.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt
szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
4.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
5.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása.

6.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.
Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus
levélben) közli az Adatkezelővel.

b.
Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az
Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával
megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
c.
Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra
lehetősége van.
d.
Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül
megválaszolja.
e.
Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös
érdekek szerinti rendezésére.
7.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet
és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli.
8.
Adatközlés harmadik fél irányába nem történik, kivéve hatósági
megkeresés esetét.
9.
Az adatkezelés
manuálisan történik.
10.

módja:

elektronikusan

és/vagy

papír

alapon,

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

11.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy az adatok megadása kötelező.

Weboldalra történő regisztráció
1.
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára
regisztráljanak, vagy azon keresztül kapcsolatba lépjenek az adatkezelővel,
megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe
vételének folyamatát.
2.

A regisztráció, kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
4.

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám*

kapcsolattartás

mobiltelefonszám kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre
kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
5.
Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak,
kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a
szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
6.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent
meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az
Adatkezelő részére.
7.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

8.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

9.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

10.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
1.
Adatkezelő elérhető a KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN MEGJELENŐ FB, LINKEDIN
/ INSTA OLDALÁNAK CÍME/OLDALAINAK CÍMEI oldalon, valamint más
közösségi oldalakon. – ide mindennek be kell majd írni a hivatkozását
2.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal
használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet
önkéntes hozzájáruláson alapul.
3.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő
közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt
vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
4.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus nevepublikus fotója-

azonosítás

azonosítás

publikus e-mail címe-

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
válaszadás alapja

kapcsolattartás,

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás,
egyéb művelet célja

vagy

5.
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha
az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
6.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az
azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak
közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.
7.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az
Adatkezelő
tartalmainak
követésével,
kedveléséhez.
Példálózó
meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett
hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva
iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak
közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem
tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai
segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
8.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt
összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál
szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az
ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
9.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült
felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli
hozzájárulását a képek közzététele előtt.
10.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott
közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal
adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
11.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

12.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

13.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

14.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS ‐TOVÁBBÍTÁS

Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az
általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

ADATBIZTONSÁG,
A
SZEMÉLYES
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
1.

ADATOK

TÁROLÁSA,

AZ

Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.

2.
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében
megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai
eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
3.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban
előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
4.
Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 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.
6.
Adatkezelő
az
adatok
biztonságát
szolgáló
intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori
fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja,
amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az
aránytalan nehézséget jelentene.
7.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik különösen:
a.
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről
(hozzáférés védelem, hálózati védelem);
b.
Az
adatállományok
helyreállításának
lehetőségét
biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok
elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
c.

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

d.
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni
védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező
károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
8.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
a.
az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen
szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
b.
gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz illetéktelenek nem
férnek hozzá.
c.
az adatok valamennyi
megjelölésével kerül sor.

módosítása

a

módosítás

időpontjának

d.
a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül
törlésre kerülnek.
e.

az adatokról biztonsági mentés készül.

9.
Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása,
helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során
az elvárt védelmi szintet nyújtja.
10.
Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme
nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer
biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek
betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az
Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
11.
Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem
hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes
adatnak nem minősülnek.

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
1.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

a.
az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően jár el.

b. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére
folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság
elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
c. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,
technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek
maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
d. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és
szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek
maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
e. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz,
feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi,
biztosítja.
f. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes
adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra
hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez
szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
g. ha neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért
felelősségét kizárja.
h. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban
az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel
csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten
hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
i.
személyes adatot harmadik országban
adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.

lévő

adatkezelő

vagy

j.
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, ha jogszabály ilyeneket
előír.

k.
az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes
kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a
felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott –
megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének
kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre
nézve.
l.
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről, így közli
m.
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhető¬ségeit;
ii.

az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

iii.
az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.

Adatvédelmi incidens‐kezelés
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
•
GDPR 4. cikkének (12) bekezdése, 33. és 34. cikke, valamint (85)–(88)
preambulum bekezdése
Bár a Kis Orsolya egyéni vállalkozó mindent megteszn annak érdekében,
hogy az adatkezelés biztonságos, átlátható, és jogszerű legyen, a folyamat
természetszerű velejárója, hogy felkészül a lehetséges vészhelyzetekre.
Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri
az adatokat, sérülhet a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az
integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a vállalat
tudomására jutott, köteles bejelenteni az esetet a felügyeleti hatóságnál.

Hírlevél küldése
1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más
módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel
hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név
e-mail cím

azonosítás
hírlevél kiküldése

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű
általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról,
elmaradásáról.
6. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz.
mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő
nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
8. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli
az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem
iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést
nem ad.
9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján.
10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az
érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő
törli az adatállományból.
11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett
további hozzájárulást nem ad.
12. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a
hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát
vezet.
13. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

14. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
15. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
16. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.
17. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Időpon tegyeztetés
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek,
amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak
szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
2. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden
megadásával időpontot foglal.
4. A kezelt adatok köre:
név*
telefonszám*
e-mail cím
időpont*
5. Az adatkezelés
kapcsolattartás.

célja

természetes

személy,

aki

adatainak

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szolgáltatás biztosításához szükséges
az

érintett

számára

időpont

biztosítása

és

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton
keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.
b. Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára
az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási
rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az
érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.
c. Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik.
d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen
hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül
Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges
elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát

megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket
tegyen.
7. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
történik.
8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotást: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
11. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Érintett beleegyezésével az érintettről ‐ a szolgáltatás igénybevétele
során ‐ készített képek, videófelvételek, hangfelvételek
1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében
foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az
érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett
előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl.
továbbítás,
publikálás),
amelyekhez
az
érintett
a
vonatkozó
nyilatkozatában hozzájárult.
2. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott
hozzájárulás esetén valósulhat meg.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul
ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a
szolgáltatás igénybevétele során).
4. A kezelt adatok köre és célja:
érintettel készült hangfelvétel
azonosítás, marketing
érintett arcképmása
azonosítás, marketing
érintettről készült egyéb képfelvétel, azonosítás, marketing
ideértve a videófelvételt, amelyről az
érintett felismerhető
5. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél,
példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével
készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy

harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy
közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje.
6. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az
elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az
adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő
szabályok irányadóak:
a. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy
a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően
(törlési igény).
b. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal
köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.
7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
8. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
9. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
lásd külön fejezetben.

Adatvédelmi tisztviselő kizárása
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
• GDPR 37. cikk (1) bekezdés c) pont
• GDPR (53) preambulum bekezdése
(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki
minden olyan esetben, amikor:
c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes
adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett,
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését
foglalják magukban.
Az (53) preambulum bekezdés értelmében:
A különleges kategóriába tartozó, magasabb szintű védelmet igénylő
személyes adatokat kizárólag abban az esetben lehet az egészséggel
kapcsolatos célokból kezelni, ha az az említett céloknak a természetes
személyek és a társadalom egészének érdekében történő eléréséhez
szükséges, különösen az egészségügyi és szociális szolgáltatások és
rendszerek irányításának összefüggésébe végzik az adatok kezelését.

A 9. cikk (1) bekezdése értelmében az egészségügyi adatok különleges
kategóriának minősülnek.
Ennek értelmében Kis Orsolyánál adatvédelmi tisztviselő alkalmazása nem
kötelező, mivel az egészségügyi adatok kezelése nem fő tevékenysége.

