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Adatkezelési tájékoztató 

érvényes: 2018. 05. 01-től 

1) Szabályzat célja: 

A jelen Szabályzat célja, hogy a healzz2 orvosi informatikai rendszer (üzemeltető: T&G Health Kft – 
továbbiakban Szolgáltató) értékesítése és licenszszolgáltatása során a nyújtott szolgáltatások minden 
területén, minden egyén – jelen esetben különösen jelen honlapot látogató (továbbiakban értintett) számára, 
tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során. 

2) Az adatkezelő neve: 

A healzz2.hu üzemeltetője: T&G Health Kft. 

3) Az adatkezelő címe: 

1015 Budapest, Ostrom u. 16. 

4) Elérhetőség: 

Telefon: +36 70 428 5521 

Email: info@healzz2.hu 

5) Önkéntesség 

Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik a 
honlapon www.healzz2.hu (továbbiakban honlap) illetve személyesen (telefonon, SMSben, emailen, 
skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, kapcsolatfelvételkor. 

6) Adatkezelés – SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 
a) Az adatkezelés jogalapja: 

A szolgáltatási jogviszony jogi személyek között jön létre, a személyes adatok kizárólag a szerződés 
létrejöttéhez és teljesüléséhez szükségesek, mégpedig olyan formában, mint a szerződő jogi személy 
hivatalos képviselőjének személyes adatai illetve a szerződő jogi személy által egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására megbízott természetes személy személyes adatai.  

b) A kezelt adatok köre: 

Cégképviselő: vezeték és keresztnév, telefonszám, emailcím. 

Szerződő fél által egészségügyi szolgáltatás nyújtására megbízott természetes személy személyes: vezeték 
és keresztnév, szakvizsga, regisztrációs szám 

c) Adatkezelés célja: 

Healzz2 szolgáltatási és licencszerződés létrejötte és teljesülése, teljesülés során teljesüléssel kapcsolatos 
kommunikáció. 

d) A kezelt adatok tárolása: 
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Kezelt adatokat a Szolgáltató elektronikus adatbázisában tárolja. 

e) Az adatkezelés ideje: 

Healzz2szolgáltatási és licencszerződés fennálltának ideje, és további 6 év. 

f) Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása 

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezelését a szerződés teljesülése okán nem vonhatja 
vissza. 

7) Adatkezelés – ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS 
a) Az adatkezelés jogalapja: 

A szolgáltatási jogviszony jogi személyek között jön létre, a személyes adatok kizárólag a szerződés 
létrejöttének érdekében szükségesek, mégpedig olyan formában, mint a szerződő jogi személy hivatalos 
képviselőjének személyes adatai, az adatok megadása önkéntes. 

b) A kezelt adatok köre: 

Cégképviselő: vezeték és keresztnév, telefonszám, emailcím 

c) Adatkezelés célja: 

Szolgáltatási és licencszerződés létrejöttéhez kapcsolatfelvétel, B2B értékesítés előmozdítása. 

d) A kezelt adatok tárolása: 

Kezelt adatokat a Szolgáltató elektronikus adatbázisban tárolja. 

e) Adatfeldolgozó bevonása: 

Szolgáltató nem von be adatfeldolgozót. 

f) Az adatkezelés ideje: 

Értékesítési folyamat. 

g) Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása 

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
a kezelt adatok törlését kérheti: 

• emailen: info@healzz2.hu emailcímre írt, az érdeklődéskor, kapcsolatfelvételkor megadott 
emailcímről írt levéllel 

• személyesen a - 1015 Budapest, Ostrom u. 16. alatt 

 


