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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az Adatkezelési Szabályzat a betegjog.drczigleczki.hu honlapon (a továbbiakban: 

„Honlap”) az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok 

rögzítésének, tárolásának és felhasználásának (a továbbiakban együttesen: „adatkezelés”) 

szabályait határozza meg. 

Jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelésre 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 szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi 

Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényt (a továbbiakban: „Infotv.”), továbbá az Európai Unió adatkezelésre vonatkozó 

egyéb kötelező jogi aktusát és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar 

jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Honlapra látogató természetes személy célja az Adatkezelővel történő 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.  

Az Érintettnek az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során szükséges megadnia 

személyes adatait. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(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. (Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk 1. pont). 

Az Érintett személyes adatai az Érintett hozzájárulása alapján kezelhetőek (Általános 

Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az Érintett hozzájárulását személyes adatainak 

a Honlapon történő megadásával (begépelésével) adja meg az Adatkezelő részére. Az Érintett 

tudomásul veszi, hogy hozzájárulása nélkül nem kezdhető meg az Adatkezelővel történő 

kapcsolatfelvétel. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását 

bármikor visszavonja az alábbi e-mail címre küldött levél útján: cz.agnes2@gmail.com. Az 

Érintett hozzájárulásának visszavonásával az Adatkezelőnek az Érintett személyes adatait 

törölnie kell, a személyes adatai a továbbiakban nem kezelhetők. 
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3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat az alábbi célokból kezeli: 

• Érintett azonosítása, 

• Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. 

 

4. KEZELT ADATOK KÖRE 

Az Adatkezelő az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából az Érintett 

által megadott, alábbi személyes adatokat kezeli: név, e-mail cím.  

Az Adatkezelő az adatokat az Érintettől veszi fel a Honlapon keresztül, az erre a célra 

kialakított felületen. Az Érintettnek adatai megadása során, az alábbi szöveg előtti jelölőnégyzet 

kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot elolvasta, 

megértette, és annak ismeretében hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az 

Érintett nem adja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez, nem kezdhető meg az 

Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel. 

A Honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a Honlapot 

futtató web szerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és 

operációs rendszer típusa). Az Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag arra használja, hogy a 

Honlap forgalmát figyelemmel kísérje, illetve a további fejlesztései érdekében megismerje az 

Érintett látogatási szokásait, az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat 

tovább nem tárolja. Az adatkezelés megszűnik az adatoknak az Adatkezelő általi törlésével, 

vagy az Érintett ez irányú kezdeményezésére. 

 

6. ADATKEZELŐ 

Név: dr. Czigléczki Ágnes 

Telefonszám: +36-70/4325315  

Elektronikus elérhetőség: cz.agnes2@gmail.com 

Honlap címe: betegjog.drczigleczki.hu 

 

7. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI (Általános Adatvédelmi 

Rendelet 15. cikk - 21. cikk; Infotv. 14. § - 15. §, 17. § - 20. §) 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában  
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• kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az 

Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

• kérelmére a személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse 

(helyesbítéshez való jog), 

• kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (adatkezelés 

korlátozásához való jog), 

• kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (törléshez való jog), 

• személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő (adathordozhatósághoz való 

jog). 

Hozzáféréshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, jogosult arra, 

hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kiegészítse a hiányos személyes 

adatokat. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az 

adatkezelést, ha az Érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, 

helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága 

vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának 

időtartamára, vagy ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy 

az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az 

adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek 

fennállásának időtartamára. Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az 

Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

Érintett jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a 

korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési 
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műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, 

nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak 

szerint végezhet. Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról az Érintett előzetesen tájékoztatja. 

Törléshez való jog: Az Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha az 

adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az Infotv. 4. §-ban rögzített 

alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 

adatkezelés céljának megvalósulásához, illetve törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja 

megszűnt, és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja. Az Adatkezelő haladéktalanul törli 

továbbá az Érintett személyes adatait, ha az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását 

visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, az adatok törlését jogszabály, az 

Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az Infotv. 19. § (1) 

bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok 

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére 

irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 

(huszonöt) napon belül elbírálja, és döntéséről az Érintett írásban, vagy ha az Érintett a kérelmet 

elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az Érintett az adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaival, 

kifogásaival közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az 

esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.  

Az Érintett bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdéssel fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

telefon: + 36 1 391-1400; fax: + 36 1 391 1410; honlap címe: http://naih.hu; a továbbiakban: 

„Hatóság”). 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az 

Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a jelen 

Adatkezelési Szabályzatban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen 

jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a Hatóság adatvédelmi hatósági 

eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése 

során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. (Infotv. 22. §) 

Az Érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az 

Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az Érintett 

- választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. (Infotv. 23. § (1), (3) bekezdések) 

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2020. 

január 27. napjával – lép hatályba. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor 

jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő 

megjelenítéssel – lépnek hatályba. A jelen Adatkezelési Szabályzat annak Adatkezelő által 

történő visszavonásáig marad hatályban. 

 


