Borka Balázsné dr. Dabóczi Andrea egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd, Szép Ilonka utca 6/B)

adatvédelmi tájékoztatója
érvényes: 2015. november 29. napjától

1.

A jelen adatvédelmi tájékoztató – a továbbiakban: Tájékoztató – a 2011. évi CXII. az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) rendelkezései szerint
készült.

2.

Hatály: A jelen Tájékoztató a http://tartosfogyasorvossal.hu/ internetes oldal valamint a
https://www.facebook.com/tartosfogyasorvossal/ Facebook oldal – a továbbiakban együttesen:
Internetes Oldalak – használata során, az ezeken az Internetes Oldalakon elhelyezett adatbeviteli
mezőkbe írható, az adatalany/érintett által ténylegesen megadásra kerülő személyes adatok, továbbá
a Szolgáltató részére papír alapon vagy telefonon közvetlenül megadásra kerülő személyes adatok
kezelésére vonatkozik.

3.

Az Internetes Oldalakon megadásra kerülő adatok Infotv. rendelkezései szerint adatkezelője: Borka
Balázsné dr. Dabóczi Andrea egyéni vállalkozó (székhely és postacím: 2030 Érd, Szép Ilonka utca 6/B;
e-mail: drdaboczi@tartosfogyasorvossal.hu; honlap: http://tartosfogyasorvossal.hu/), mint szolgáltató
– a továbbiakban: Szolgáltató.

4.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel
[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
(pl. név, e-mail cím, telefonszám).

5.

Az adatok forrása: közvetlenül az adatalanytól/érintettől felvett adatok.

6.

Adatalany/érintett: az a természetes személy, aki a maga nevében megadja személyes adatait az
adatkezelőnek.

7.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az Internetes Oldalakon, papír alapon vagy
telefonon megadják személyes adataikat a Szolgáltatónak (jellemzően olyan célból, hogy a Szolgáltató
küldjön számukra információt a Szolgáltató által szervezett előadás, tanfolyam vagy más képzési
program kapcsán; vagy hogy a Szolgáltató küldjön számukra tudományos ismeretterjesztő vagy
tájékoztató anyagokat az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, és/vagy a
testsúlycsökkentés témakörében).

8.

Kezelt adatok: természetes személy neve; elérhetőségi adatai (jellemzően: e-mail cím, telefonszám); a
Szolgáltató által szervezett előadásokra, képzésekre vagy a Szolgáltató által készített/továbbított
információs anyagokra vonatkozó érdeklődése.

9.

A Internetes Oldalakat a Szolgáltató megbízásából a Civil Partner Kft. (székhely: 1112 Budapest, Vadon
u. 28.; képviseli: Borka Balázsné dr. Dabóczi Andrea ügyvezető) üzemelteti, aki az Infotv. rendelkezései
szerinti adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

10. Lehetséges adatfeldolgozók:


Civil Partner Kft.; Székhely: 1112 Bp., Vadon u. 28.; Cégjegyzékszám: 01-09-700351
(technikai háttér biztosítása)
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Skycentrum Bt.; Székhely: 1089 Bp. Golgota u. 3.; Cégjegyzékszám: 01-06-744571
(technikai háttér biztosítása, szerverszolgáltatás)

11. A Felhasználó az Internetes Oldalakat szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról
bármilyen személyes adatot megadna, a Szolgáltató azonban bizonyos szolgáltatások igénybevételét
(pl. információküldést a Felhasználó számára) előzetes regisztrációhoz kötheti.
12. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.
13. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b. személyes adatainak helyesbítését, valamint
c. személyes adatainak törlését vagy zárolását.
14. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint.
15. Az érintett a 14. és 15. pontokban felsoroltakat kérelmezheti/benyújthatja az adatkezelőnél
elektronikus úton (leiratkozás), elektronikus levél útján, faxon vagy postai levél útján. Az adatkezelő az
Infotv. által megszabott határidő elteltét megelőzően köteles tájékoztatni az érintettet a
kérelme/tiltakozása végrehajtásáról.
16. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az
Infotv-ben megszabott határidővel.
17. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Infotv. szabályozza. Az adatkezelő és az
adatfeldolgozók kötelesek az Infotv. rendelkezéseit maradéktalanul betartani és általában is
jóhiszeműen eljárni az adatkezelés során.
18. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
(postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1)
391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá
bírósági jogorvoslatot kérhet.
19.
20. Adatvédelmi rendelkezések: Szolgáltató a Felhasználó adatvédelmét Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: törvény)
foglaltaknak megfelelően biztosítja. Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben
önkéntes, és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, a törvény 20.§. (1) bekezdése által megnevezett
hozzájárulása, amelyet az adatai megadásakor ad meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. A személyes adatok törlését, vagy módosítását Felhasználó a Szolgáltató 3. pontban
megadott elérhetőségei valamelyikén keresztül, írásban kérheti.
21. Az adatkezelés nyilvántartási száma: (beszerzése folyamatban)
22. Az adatkezelés módja: elektronikus információs rendszerrel.
23. Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen
az alábbi célokra használhatja fel: honlapon történő regisztráció, és regisztrációt követően: (1.)
adatbázis építés, majd esetenként információ küldése (tudományos újdonságokról, képzési
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lehetőségekről, kutatási eredményekről, más hasznos lehetőségekről); (2.) piackutatás, piaci elemzés,
vevői szokások elemzése, marketing tevékenység; (3) információ küldése a Szolgáltató által szervezett
előadásokról, tanfolyamokról vagy képzésekről; (4) a Felhasználó Szolgáltató által szervezett képzésre
történő jelentkezése esetén a képzésre jelentkezők nyilvántartása és értesítése a képzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
24. Az adatkezelés célja általában a Honlap és a mögötte üzemelő internetes adatkezelő rendszer
hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése és a Felhasználó részére a Szolgáltatóval
történő megfelelő kapcsolattartás biztosítása. Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas
adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe, és
minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatot az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg
lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. Szolgáltató
biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen
gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek
hozzáférhetőek.
25. A látogatáskor rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató, aki a Nyilatkozatban foglaltak
alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó
rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különösen a fentebb már hivatkozott 2011. évi
CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001.
évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő
adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlásaira.
26. A Felhasználó személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. Szolgáltató a
hozzá az interneten keresztül eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha
azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben Felhasználó bármely személyes
adatot önként eljuttat Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgáltató az adott
szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig (törvény 4.§. (1) és (2) bekezdése) nyilvántartsa
és kezelje. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintett Felhasználóval helyreállítható.
27. Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat sem harmadik személy számára sem külföldre
semmilyen körülmények között nem továbbítja az érintett hozzájárulása nélkül – a jogszabály vagy
végrehajtandó bírósági, ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével. A Szolgáltató a
Felhasználó személyére, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozó valamennyi
információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett
adatszolgáltató (Felhasználó) adhat felmentést.
28. Jogorvoslat: Az érintett (Felhasználó) jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet. Az Adatvédelmi
nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a
felek peren kívül megegyezni nem tudnak, Felhasználó Szolgáltató döntésének közlésétől számított 30
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napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
érintett/Felhasználó választása szerint – az érintett/Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság soron kívül jár el.
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