29. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató szerződött partnerek kapcsolattartói adatainak
kezeléséről
I.

Adatkezelő:
név
székhelye
telephelye

adószáma
statisztikai számjele
weboldal
képviseli
Adatvédelmi tisztviselő:
név
telefonszám
e-mail cím
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15516288-2-42
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www.szakrendelo16.hu
Dr. Kiss Marianna, igazgató

Dr. Király Edit Elvira ügyvéd
+ 36 1 / 352 2301
drkiraly@peterfykh.hu

az Európai Unió adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja a
szerződéses partnereit a partner kapcsolattartói személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezeléséről.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Intézmény és a szerződött partner közötti szerződés elválaszthatatlan
részét és mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési Tájékoztatót a szerződött partner köteles az adatkezeléssel
érintett kapcsolattartójának átadni.
II. ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS

IDŐTARTAMA, CÉLJA, JOGALAPJA
Az Adatkezelő Intézmény és a szerződött partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése,
mivel az szükséges az Adatkezelő és a szerződött partner közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel
kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő
értesítés küldéshez. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a
kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget
az Adatkezelő és a szerződött partner fenti jogos érdekeivel szemben.
Érintettek köre
Kezelt adatok köre
Kezelt adatok forrása
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

szerződéses partnerek kapcsolattartói
név, telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám és
székhely, adószám, taj szám, születési dátum,
szerződött partner, érintett egyéni vállalkozó adatszolgáltatása
a) kapcsolattartás
b) szerződés teljesítése
c) igény- és jogérvényesítés
d) a Partner számára feltehetően releváns információk átadása
e) a kapcsolattartó azonosítása, kapcsolattartás, illetéktelenek személyes
adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintetti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek
Adattárolás időtartama, Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 8
törlés időpontja
évig.
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a kapcsolattartó személyes adatait
mindaddig kezeljük, amíg nem jut tudomásunkra, hogy a Kapcsolattartó már
nem áll a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott kapcsolatban a
partnerrel, de maximum a szerződés megszűnésétől számított 5 évig
III. ADATKEZELŐ

1. A II. fejezetben meghatározott személyes adatok kezelője a bevezető rendelkezésekben rögzített jogi
személy.
2. Az Adatkezelő részéről az adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely
munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A szerződéses partnerek személyes adataihoz való
hozzáférési jogosultságokat belső adatvédelmi szabályzatban rögzítjük.
IV. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozással
érintett adatok köre

V. ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI

név
telefonszám
e-mail cím

Krejcár Ottmárné
+ 36 1 / 401 1356
kontrolling@szakrendelo16.hu
VI. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

1. A kapcsolattartó személyes adatait az Intézmény nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a
GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a IV. fejezettben megnevezett
adatfeldolgozónak, az ott részletezettek szerint továbbítja.
VII. ÉRINTETTEK JOGAI

1. Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezelünk,
kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok.
2. Helyesbítési jog: ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését,
javítását, pontosítását.
3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az
adatkezelést korlátozzuk.
5. Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen,
ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább.

6. Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a
jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása
alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak, amennyiben az műszakilag
biztonságosan lehetséges.
7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor
bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását
megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
Fenti kérelmeit elektronikusan, az I. fejezetben rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy
az Adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a
jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen
intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.
8. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani
az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
9. Kereset: Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat.
VIII. ADATBIZTONSÁG
1. Részletes adatvédelmi szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának

biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalóra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállaló
ismer és alkalmaz.

2. A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen

oktatjuk, képezzük.
3. A személyes adatokat az Intézmény által fenntartott szerveren tároljuk, amelyhez szigorú

jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.
Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adatés IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

4. Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak

biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

5. Az Intézmény valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony

szoftverek elleni védelem biztosított.
6. Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer

biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok
kiosztásánál gondoskodunk.

7. Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban

rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas
jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal
rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

8. A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását. A papír

alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt helyiségben kerülnek elhelyezésre, amelyhez
csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.
IX. ADATVÉDELMI INCIDENS

1. A GDPR rendelet értelmében az Intézmény adatvédelmi incidens esetén az incidensről való
tudomásszerzést követő 72 /hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott
esetben az érintetteket is, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.
X. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA, KÖZZÉTÉTELE

1. Az Intézmény bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. Az
Intézmény az Adatkezelési Tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Adatkezelési Tájékoztatót az I. fejezetben rögzített honlapon, külön menüpontban történő
megjelenítésével teszi közzé.
Budapest, 2019. március 29.
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