Adatvédelmi Szabályzat
Adatkezelő, adatfeldolgzók
A weboldalt az IT PRO Health Kft. (székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1.,
Cégjegyzékszám: 01-09-324925, Adószám: 26338491-2-41, Telefonszám: +36 70 4285521, E-mail
cím: info@healzz2.hu , Képviseli: Dr. Babai László ügyvezető, továbbiakban: „IT PRO” vagy
„Adatkezelő”) üzemelteti. A IT PRO technikai segítséget vesz igénybe a lebonyolításhoz, erre
tekintettel a T&G Health Kft (székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., email cím:
info@healzz2.hu ) és a Kft (székhely: , emailcím: ), mint adatfeldolgozók látják el feladataikat. A
szerver, amelyen a weboldal és az adatgyűjtés technikailag megvalósul a T&G Health Kft
(székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., email cím: info@healzz2.hu ) szervere.
Személyes adatok védelme, adatkezelési alapelvek
Az IT PRO mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok lehető
legmagasabb szintű védelmét és minden jogszabályi követelménynek megfeleljen. Az IT PRO
csak az érintett hozzájárulása esetén és kizárólag célhoz kötötten végez adatkezelést a vonatkozó
jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően.
Az Ön személyes adatait legfeljebb addig kezeli az IT PRO, amíg a jelen Szabályzatban foglalt
célok eléréséhez szükséges. Ettől csak akkor tér el, ha az ennél hosszabb adattárolást a vonatkozó
jogszabályok engedélyeznek vagy kötelezővé teszik.
A gyűjtött személyes adatok fajtái, adatkezelés jogalapja és célja
Az IT PRO célja, hogy a „Healzz2” rendszeren (továbbiakban „Szolgáltatás”) keresztül, ami egy
központi adatvédelemmel ellátott, nagy informatikai rendszerekkel kommunikációra képes,
modern, egészségügyi informatikai rendszer, üzleti partnerei, azaz az Ön orvosi praxisát is
támogassa. A Szolgáltatás regisztrációval vehető igénybe és a regisztrációkor, Önnek meg kell
adnia egy e-mail címet, kapcsolattartó nevét (vezeték és keresztnevet), nevet/cégnevet, székhelyet,
adószámot és jelszót. A kezelt személyes adatok köre tehát: utónév, vezetéknév, adószám, és email cím.
Az adatkezelés célja tehát a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele.

Az IT PRO az Ön személyes adatait jogszabály rendelkezése, jogos érdeke vagy önkéntes
hozzájárulás alapján kezeli, a következő jogalapok valamelyike alapján:
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az Ön személyes adatainak kezelése elsősorban az Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pontja, illetve a
GDPR 6. cikk 1(a) pontja szerint az Ön hozzájárulásán alapul. Ebben az esetben a személyes
adatokat az Adatkezelő kizárólag az Ön rendelkezése szerint kezeli és használja fel. Az
adatvédelmi hozzájárulás mint jogalap olyan adatkezelések esetén irányadó, amelyekkel
elsődlegesen Ön szerez jogokat és előnyöket. Amennyiben Ön személyes adatait megfelelő
előzetes tájékoztatás után átadja, az ilyen adat tekintetében – az Ön ellenkező rendelkezése
hiányában – az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulását vélelmezni fogjuk.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés
Tekintettel arra, hogy a Felek között szerződéses jogviszony keletkezik az Ön személyes
adatainak jogalapja a „jogos érdek” az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a GDPR 6.
cikk 1(f), továbbá az Infotv. 6. § (5) bekezdés b) pontja alapján. Ez azon esetekben irányadó,
amikor az Ön külön hozzájárulása hiányában is szükségessé válik személyes adatainak
kezelése és továbbítása. az Adatkezelő vagy valamely harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából.
Kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés
A Szolgáltatással kapcsolatosan bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen a
Szolgáltatás egyes moduljainak és funkcióinak fenntartásához, illetve a jogviszony keretében
a jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez (pl. EESZT rendszerhez való
csatlakozás esetén). Ezen adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pontja,
illetve az egyes vonatkozó jogszabályok által (pl. EESZT esetében a 39/2016. (XII. 21.)
EMMI rendelet által) előírt kötelezettségek (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). A
kötelező adatkezelés elsődleges jogalapjai a GDPR 6. cikk 1(b) és 1(c) pontjai lesznek.
„Sütik”
A IT PRO ’sütiket’ és hasonló technológiai megoldásokat használ a böngészője és informatikai
eszköze azonosításához. A ‘sütik’ olyan információk, amelyeket egy honlap továbbít a
felhasználók merevlemezére adattárolási célokból. A ’sütik’ lehetővé teszik, hogy a honlap
emlékezzen olyan fontos információkra, amelyek az oldal használatát kényelmesebbé teszik. Az
IT PRO elsősorban arra használja a ’sütiket’, hogy a rendszert tökéletesítse. Az IT PRO
figyelemmel kíséri például a weboldalra látogatók számát, név nélküli (anonim) összesítés alapján.
Az IT PRO arra is használja a ’sütiket’, hogy emlékezzen Önre, amikor visszatér a honlapra, és
nyilvántartsa regisztrációját, továbbá kezeljen bizonyos forgalmi adatokat. Ezekben az esetekben
az IT PRO személyes adatokat is kapcsolhat a ’süti’-hez. Ha nem szeretne ’sütit’ kapni, vagy ha
szeretné úgy beállítani a web böngészőt, hogy értesítse, amikor ’sütit’ kap, klikkeljen a böngésző
’Súgó’-jára, ahol felvilágosítást kaphat arról, mi ilyen esetben a teendő.
Személyes adatok feldolgozása és továbbítása
Az IT PRO a személyes adatait csak az adatfeldolgozó partnereinek adhatja át az Infotv. és
GDPR rendelkezéseinek megfelelően. Természetesen ezen adatoknak bármilyen jellegű
felhasználása csak jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban történhet. Az IT PRO megbízhat
másokat különböző feladatok elvégzésével, amilyen például a Szolgáltatás támogatása, műszaki

szolgáltatások a honlap vagy a Szolgáltatás tekintetében, stb. Ezek a személyek a szükséges
mértékben hozzáférhetnek a személyes adataidhoz, ha ez feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezek
a személyek azonban kizárólag az adott feladat teljesítéséhez használhatják fel a személyes adatait,
és nem használhatják fel őket semmilyen más célra.
Az Ön személyes adatai csak kifejezett hozzájárulása vagy kötelező, azaz jogszabály által előírt
esetben kerül továbbításra.
Személyes adatokhoz fűződő jogok
Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a
tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó
személyes adatokról.
Kérése esetén tájékoztatjuk:
•
•
•
•
•

a kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról,
időtartamáról,
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés
formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.
Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről tájékoztatja.
Bármikor jogosult vagy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül
rögzített személyes adatok helyesbítését kérni. Törlése esetén a Szolgáltatással kapcsolatos
jogosultsága is megszűnik.
Ezen kívül az Adatkezelő zárolja a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adatot addig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat
törlését kizárta.
A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb
25 napon belül eleget tesz az Adatkezelő és értesíti Önt. Ha kérelmének nem tud helyt adni, ez
esetben is 25 napon belül értesíti.
Ha az Adatkezelő az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbította, az
adattovábbítás címzettjét is értesíti a szükséges lépésekről.

Emellett Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax:
+36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni
személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.
A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra
vonatkozó jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon
írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a
megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére
vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést az irányadó adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően kezeli az Adatkezelő.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos kezeléséről. Az informatikai rendszerek
működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat
biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az
adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az Adatkezelő adatvédelmi
és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja adatfeldolgozóival szemben is.
Az Adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges,
a felmerülő incidensekről tájékoztatja Önt.
Az Adatvédelmi Szabályzat változása
Jelen Szabályzat 2018. szeptember 3. napjától érvényes. Időközönként, de legalább évente
szükséges, hogy az IT PRO felülvizsgálja jelen Szabályzatot és esetlegesen változtasson rajta. Ha
az Adatkezelő megváltoztatja jelen Szabályzatot, akkor az átdolgozott változatot itt teszi közzé,
ezért javasolt, hogy időközönként látogasson ide, és nézze meg jelen Szabályzat legfrissebb
változatát. Jelen Szabályzatban az aktuális frissítés időpontja mindig feltüntetésre kerül. Az
Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy semmilyen változást nem eszközöl visszamenőleges hatállyal,
és a változások nem módosítják a korábban összegyűjtött információk kezelését.
Az Adatkezelő elérhetőségei:

IT PRO Health Kft.
Levélcím: 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 1.
Képviseli: Dr. Babai László ügyvezető
Telefonszám: +36 70 4285521,
E-mail cím: info@healzz2.hu

