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Tájékoztató célja

I.

Az SDG-MED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:
SDG-Med Kft.), mint adatkezelő, jelen Tájékoztató alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenysége körében végzett valamennyi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)
rendelkezései, továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően
történik. Az SDG-Med Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét,
tiszteletben tartja információs önrendelkezési jogát, valamint megtesz minden olyan technikai
és szervezési intézkedést, amely biztosítja a személyes adatai biztonságát, megakadályozza az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását.
Jelen Tájékoztató alapján Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a SDG-Med Kft. milyen
személyes adatokat kezel Önről, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról,
hogy az SDG-Med Kft. által Önről kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz
kik férhetnek hozzá. A következőkben részletes felvilágosítás található arról is, hogy az
adatkezeléssel kapcsolatban Önt milyen jogok illetik meg és azok hogyan gyakorolhatja.

II.

Az Adatkezelő neve és elérhetősége:

Név:
Székhely:
Telephely:
Képviselő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:
Honlap:

SDG-Med Kft.
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 2. em. 50.
1013 Budapest, Attila út 29.
Simó Magdolna
01-09-290420
25810624-1-42
+36 (1) 613 8753
+36 (70) 678-5015
adatvedelem@tabanmedical.hu
https://tabanmedical.hu/

Amennyiben az adatkezeléssel, vagy jelen Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merülne fel,
kérjük, küldje el az adatvedelem@tabanmedical.hu e-mail címre.
III.

Alapelvek

A SDG-Med Kft. az Önről kezelt személyes adatokat – a GDPR-nak megfelelően – az alábbi
alapelvek figyelembevételével kezeli.
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
Az SDG-Med Kft. az Önre vonatkozó személyes adatokat csak meghatározott jogalap alapján
tisztességesen és átlátható módon kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat jelen
tájékoztatóval illetve kérése esetén személyre szabottan e-mailen keresztül adja meg.
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2. Célhoz kötöttség
A személyes adatokat az SDG-Med Kft. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjti, melyeket minden esetben egyértelműen meghatároz és nyilvántartásban rögzít.
3. Adattakarékosság
Az az SDG-Med Kft. kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli Önről, amelyek a kívánt
cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.
4. Pontosság
Az SDG-Med Kft. minden tőle telhető lépést megtesz annak érdekében, hogy az általa Önről
kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.
5. Korlátozott tárolhatóság
Az Ön személyes adatait az SDG-Med Kft. kizárólag addig tárolja, ameddig az adatkezelés
céljának eléréséhez ez szükséges, az ágazati jogszabályokban előírt határidők
figyelembevételével.
6. Integritás, bizalmas jelleg
Az SDG-Med Kft. biztosítja az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen
elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. Ennek érdekében
elsősorban informatikai és szervezeti vonatkozásban tesz megfelelő intézkedéseket,
figyelembe véve különösen a 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi
hatásvizsgálat) rendelkezéseit.

IV.

Az SDG-Med Kft. által Önről kezelt személyes adatok kezelésének célja,
jogalapja, időtartama, a kezelt személyes adatok köre, címzettek kategóriái,
közlés célja

Mi minősül személyes adatnak?
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely
információt tartalmaz. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetett vagy közvetlen
módon valamely azonosító, így különösen 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.
Mi minősül egészségügyi adatnak?
Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat,
ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó
olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
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Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Online
bejelentkezésnél:
Egészségügyi
Név, TAJ szám,
szolgáltatás
születési
idő,
igénybevétele
telefonszám, e-mail
érdekében
történő
cím
időpont
egyeztetés,
Telefonos
ügyfél kapcsolattartás
bejelentkezésnél:
Név, születési idő,
telefonszám.

Egészségügyi
szolgáltatás
nyújtásával
kapcsolatos
adatkezelés,
erre
vonatkozó szerződés
megkötése,
módosítása,

Név, TAJ szám,
születési
idő/hely,
anyja neve, születési
neve, telefonszám,
lakcím, e-mail cím,
egészségbiztosítási
pénztár
tagkódja,
anamnézis, státusz,

Adatkezelés időtartama

A SDG-Med Kft. az egészségügyi
és
a
hozzájuk
kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi
XLVII.
törvény
alapján
az
egészségügyi dokumentáció részét
képező,
az
egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
valamennyi
egészségügyi
és
személyazonosító
adatot
az
adatfelvételtől számított 30 évig, a
zárójelentést 50 évig
kezeli, megőrzi. E határidők
elteltével a személyes adatokat
tartalmazó
egészségügyi
dokumentáció
törlésre,
megsemmisítésre kerül.
A SDG-Med Kft. az egészségügyi
és
a
hozzájuk
kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi
XLVII.
törvény
alapján
az
egészségügyi dokumentáció részét
képező,
az
egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos

Adatkezelés
jogalapja

Adatok forrása

Címzet
t (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Profilozás
/automati
zált
döntéshoz
atal
történike?

A
felsorol
személyes
Egészségügyi
adatokat
Ön,
ellátásra
mint érintett
irányuló
személy
adja
szerződés
meg az SDG- Nincs
teljesítése
Med Kft.-nek az
(GDPR
6.
egészségügyi
cikk (1) bek.
szolgáltatás
b) pont.).
igénybevételével
összefüggésben.

Nem releváns

Nem

Az
egészségügyi
és a hozzájuk
kapcsolódó
személyes
adatok
kezeléséről és
védelméről

Nem releváns

Nem

A
felsorol
személyes
adatokat
Ön,
mint érintett
Nincs
személy
adja
meg az SDGMed Kft.-nek az
egészségügyi

Adatkezelés célja

megszüntetése

Kezelt adatok köre

vélemény, diagnózis,
gyógyszerérzékenys
ég,
előző
betegségek, műtétek,
családi anamnézis,
szedett gyógyszerek,
egyéb
kezelés,
aláírás, beleegyező
nyilatkozat
az
infúziós
és/vagy
injekciós
kezelés
nyújtása érdekében.

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés időtartama

valamennyi
egészségügyi
és
személyazonosító
adatot
az
adatfelvételtől számított 30 évig, a
zárójelentést 50 évig
kezeli, megőrzi. A képalkotó
diagnosztikai eljárással készült
felvételt
annak
készítésétől
számított 10 évig kezeli, őrzi. E
határidők elteltével a személyes
adatokat tartalmazó egészségügyi
dokumentáció
törlésre,
megsemmisítésre kerül.
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Adatok forrása

szóló 1997. szolgáltatás
évi XLVII. igénybevételével
törvényben
összefüggésben.
foglalt
jogi
kötelezettség
teljesítése
(GDPR
6.cikk
(1)
bek. c) pont)
Egészségügyi
ellátásra
irányuló
szerződés
teljesítése
(GDPR
6.
cikk (1) bek.
b) pont.).

Címzet
t (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Profilozás
/automati
zált
döntéshoz
atal
történike?

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az
egészségügyi
és a hozzájuk
kapcsolódó
személyes
adatok
kezeléséről és
védelméről
szóló 1997.
évi XLVII.
törvényben
foglalt
jogi
kötelezettség
teljesítése
(GDPR
6.cikk
(1)
bek. c) pont)

Az SDG-Med Kft. az egészségügyi
és
a
hozzájuk
kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi
XLVII.
törvény
alapján
az
egészségügyi dokumentáció részét
képező,
az
egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
valamennyi
egészségügyi
és
Külső
vizsgálati Név, telefonszám, e- személyazonosító
adatot
az
időpont egyeztetése
mail cím
adatfelvételtől számított 30 évig, a
zárójelentést 50 évig
kezeli, megőrzi. A képalkotó
diagnosztikai eljárással készült
felvételt
annak
készítésétől
számított 10 évig kezeli, őrzi. E
határidők elteltével a személyes
Egészségügyi
adatokat tartalmazó egészségügyi
ellátásra
dokumentáció
törlésre,
irányuló
megsemmisítésre kerül.
szerződés
teljesítése
(GDPR
6.
7

Adatok forrása

A
felsorol
személyes
adatokat
Ön,
mint érintett
személy
adja
meg az SDGMed Kft.-nek az
egészségügyi
szolgáltatás
igénybevételével
összefüggésben.

Profilozás
/automati
zált
döntéshoz
atal
történike?

Címzet
t (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Külső
egészsé
gügyi
szolgált
atók

Az egészségügyi
szolgáltatás,
ellátás nyújtása,
szerződés
teljesítése
céljából, ahhoz
szükséges
adatokat,
egészségügyi
szolgáltató
nem
partnerei részére
(pl.:
laborvizsgálatok
elvégzése,
képalkotó
diagnosztika);
jogszabályban
meghatározott
hatóságok
részére

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatok forrása

Címzet
t (ha
van)

Közlés célja (ha
van címzett)

Profilozás
/automati
zált
döntéshoz
atal
történike?

cikk (1) bek.
b) pont.).

A
szolgáltatást
igénybe vevők részére
kiállított
számlák
továbbítása
a
könyvelési
tevékenység teljesítése
céljából

Az SDG-Med Kft. a számvitelről
Szolgáltatást igénybe
szóló 2000. évi C. törvény 167.§ és
vevő neve, lakcíme
169.§-a szerint a számlákat 8 évig
egészségbiztosítási
megőrzi, ezt követően törlésre,
pénztárának neve,
megsemmisítésre kerülnek.
címe, tagkódja.

Panaszt
benyújtó
érintett
által
a
Panaszok
panaszban megadott
kivizsgálása, panasz- személyes
adatai
ügyintézés
(különösen, de nem
kizárólagosan: név,
telefonszám, e-mail

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 29.§ (4) bekezdése
alapján a panasszal, illetve annak
kivizsgálásával összefüggő iratokat
az ügy lezárásától számított 5 évig
megőrizzük, azt követően törlésre,
megsemmisítésre kerülnek.
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Jogi
kötelezettség
teljesítése
(GDPR
6.cikk
(1)
bek. c) pont).

Az
egészségügyr
ől
szóló
1997.
évi
CLIV.
törvény 29.§ban
foglalt

A
felsorol
személyes
adatokat
Ön,
mint érintett
személy
adja
meg az SDGMed Kft.-nek az
egészségügyi
szolgáltatás
igénybevételével
összefüggésben.
A
felsorol
személyes
adatokat
Ön,
mint érintett
személy
adja
meg az SDGMed Kft.-nek a

Könyvelési
Könyve tevékenység
lő
jogszabályszerű
ellátása

Az
SDGMed
Kft
közrem
űködői,
külső

Nem

A
panasz
kivizsgálása
Nem
céljából

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés időtartama

cím),
esetlegesen
egészségügyi adatai
is.

Adatok forrása

jogi
panasz
kötelezettség megtételével
teljesítése
összefüggésben.
(GDPR
6.cikk
(1)
bek. c) pont).
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Címzet
t (ha
van)

egészsé
gügyi
szolgált
atók,
hatóság
ok,
bíróság
ok

Közlés célja (ha
van címzett)

Profilozás
/automati
zált
döntéshoz
atal
történike?

Az SDG-Med Kft. által Önről kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és azon
közreműködői férhetnek hozzá, akik az Ön részére történő szolgáltatásnyújtásban részt
vesznek, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás
mellett.
Az Ön adatszolgáltatása az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez
szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható
szolgáltatás.
V.

Érintettek jogai

Az SDG-Med Kft. adatkezelése körében Ön az alábbi jogokkal rendelkezik.
Ön a jelen Tájékoztatóban felsorolt jogai gyakorlása érdekében jogosult kérelmet benyújtani elektronikusan az adatvedelem@tabanmedical.hu e-mail címen, vagy papír
alapon/személyesen a 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 2. em. 50. címen – az SDG-Med Kft.
felé. Az SDG-Med Kft. a kérelmet kizárólag akkor nem teljesíti, amennyiben, bizonyítja,
hogy a kérelmet benyújtó személyt nem áll módjában azonosítani. A kérelmen legyen szíves
feltüntetni azon személyazonosító adatait (pl.: név, lakcím, stb), melyek alapján az SDG-Med
Kft. Önt be tudja azonosítani. Az SDG-Med Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére,
megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a
kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a
válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül. A kérelmére adott választ az SDG-Med Kft. ugyanolyan formában teljesíti,
ahogyan Ön a kérelmét benyújtotta, kivéve, ha Ön a kérelmében ezt máshogy kéri.1 A
tájékoztatás ingyenes, amennyiben azonban a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy
túlzó, a SDG-Med Kft. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
1. Tájékoztatáshoz való jog
A Tájékoztató IV. pontjában rögzített információkon túl Ön konkrét tájékoztatást kérhet
arról, hogy a SDG-Med Kft. kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen
célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a
SDG-Med Kft.-hez a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e
harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel
kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet.
2. Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az SDG-Med Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférjen:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;

1

Például Ön a kérelmét postai úton nyújtotta be, azonban az SDG-Med Kft. válaszát e-mailen keresztül szeretné megkapni, akkor ebben az
esetben kérjük, a kérelmében tüntesse fel ez az igényét és e-mail címét.

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az SDG-Med Kft.-től a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
 a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga;
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az SDG-Med Kft. az Ön kérés esetén - az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai
másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az SDG-Med Kft. ésszerű
mértékű díjat számít fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az SDG-Med Kft.
az információkat elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha azt másként
kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
3. Helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Ön tudomására jut, hogy a SDG-Med Kft. által kezelt, rendszereiben tárolt
valamely személyes adata (pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma)
helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, az Ön erre vonatkozó kérése esetén az SDG-Med
Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön arra is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését. A személyes adatainak pontosítását és/vagy kiegészítését az
adatvedelem@tabanmedical.hu e-mail címen keresztül kérheti. A SDG-Med Kft. a
helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön
személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel.
4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy személyes adatai törlését kérje, az SDG-Med Kft.
pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
 visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
 tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs
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elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen
üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az SDG-Med Kft.-re mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
5. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az SDG-Med Kft.-től az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:





Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az SDG-Med Kft. ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az SDG-Med Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
Ön tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
SDG-Med Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Önjogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az SDG-Med Kft. Önt a megadott
elérhetőségén értesíti.
Az SDG-Med Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Amennyiben igényli az SDG-Med Kft.
tájékoztatja e címzettekről.

6. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az SDG-Med Kft.-nek megadott 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 az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:



ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy
az Önnel kötött szerződés teljesítése

és az adatkezelés automatizált módon történik.
E jog gyakorlása során Ön kérheti – ha ez technikailag megvalósítható –személyes adatai
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
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7. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az
adatvedelem@tabanmedical.hu e-mail címen vagy postai úton a 1144 Budapest, Csertő utca
6-8. 2. em. 50. címen amennyiben az adatkezelés az SDG-Med Kft. vagy egy harmadik fél
jogos érdekén alapul. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a SDG-Med Kft.
továbbiakban nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.
Ha a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetve az SDG-Med Kft. határidőben
nem hoz döntést a jelen Tájékoztató XIII. fejezetében meghatározott módon jogorvoslattal
élhet.
8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az SDG-Med Kft. a tevékenysége során a GDPR 22. cikke szerinti automatizált
adatkezelésen alapuló döntést nem hoz, profilalkotást nem végez.

9. Hozzájárulás visszavonása
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor
nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VI.

Adatkezelő kötelezettségei, beépített és alapértelmezett adatvédelem

Az SDG-Med Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott
esetben:







a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az SDG-Med Kft. mint adatkezelő végrehajtja az
alábbiakban rögzített szervezési és technikai intézkedéseket. A személyes adatokat
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központilag, jelszóvédelemmel és személyre szóló hozzáférési jogosultsággal rendelkező
egészségügyi informatikai rendszerben tárolja. A személyes adatok jogosulatlan
megváltozásának, illetve megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági
mentések készülnek az adatokról.
Az SDG-Med Kft. által elektronikusan tárolt személyes adatok vírusvédelemmel ellátott és
rendszeresen frissített IT eszközön kerülnek tárolásra.
VII.

Sütik (cookie-k)

A süti egy információz hordozó kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely a weboldal
meglátogatása során kerül az Ön számítógépére, mobil eszközére. A https://tabanmedical.hu/
weboldal olyan sütiket használ, amelyek célja a felhasználói élmény fokozása, ezek teszik
lehetővé a weboldal alapvető funkcióinak használatát, valamint az oldal használata során a
látogató tevékenységéből gyűjtenek információkat. A sütik nem alkalmasak az Ön személy
azonosítására, csak az Ön számítógépének, mobil eszközének felismerésére. A sütik a
https://tabanmedical.hu weboldal meglátogatása során tett hozzájárulásával kerülnek tárolásra
a böngészésre használt eszközén és legkésőbb a tárolásukat követő 2 év elteltével
automatikusan törlődnek. A sütiket bármikor törölheti, vagy letilthatja, azonban ebben az
esetben előfordulhat, hogy a https://tabanmedical.hu/ weboldal nem a legmegfelelőbben fog
működni az Ön számítógépén, mobil eszközén.
A https://tabanmedical.hu/ weboldal az alábbi külső szolgáltató által létrehozott sütiket
alkalmazza:


Google Analytics
Célja, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára
vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy Önt egyénileg azonosítaná a Google
számára.



Google Adwords
Célja, hogy a weboldal látogatásáról gyűjt adatokat, konverziókövetés funkciója
sütiket használ. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a https://tabanmedical.hu/
weboldalon tett látogatásai alapján, más weblapokon célzott hirdetések jelenjenek
meg.

A sütikről részletesebb információt az alábbi linkeken talál:



https://policies.google.com/technologies/types
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A sütik törléséről részletesebb információt az alábbi linkeken talál:




Internet explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer
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Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Adatfeldolgozók igénybevételére vonatkozó szabályok

VIII.

Az SDG-Med Kft. csak olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a szerződés
teljesítése során biztosítják, hogy megfelelnek a GDPR és a vonatkozó hatályos magyar
adatvédelmi jogszabályok előírásainak, valamint az Ön jogainak védelmét biztosító,
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.
Az SDG-Med Kft. az Ön személyes adatai vonatkozásában közös adatkezelést az alábbi
esetben végez:


Az Ön részére nyújtott egészségügyi szolgáltatása nyújtása érdekében külső vizsgálati
időpont egyeztetése, az Ön erre irányuló kérése esetén. Ebben az esetben az SDG-Med
Kft. és a külső egészségügyi szolgáltató közös adatkezelőnek minősülnek. Az SDGMed Kft. biztosítja, hogy a külső egészségügyi szolgáltató mint közös adatkezelő
megfelelnek a GDPR és a vonatkozó hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok
előírásainak, valamint az Ön jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre.

Az SDG-Med Kft. az alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban:
NÉV
Németh Tibor
IX.

SZÉKHELY
1152 Budapest, Mátyás u. 12.

ADATFELDOLGOZÓI
FELADAT
könyvelés

Az adatkezelések és adatfeldolgozások nyilvántartása

Az SDG-Med Kft. az általa végzett adatkezelési tevékenységekről írásban nyilvántartást vezet
(továbbiakban: adatkezelési nyilvántartás).
Az adatvédelmi megfelelés biztosítása és ellenőrzésének elősegítése érdekében az SDG-Med
Kft. a további belső nyilvántartásokat vezeti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartás;
Adatfeldolgozói nyilvántartás;
Adattovábbítási nyilvántartás;
Adatkezelés megszüntetési nyilvántartás;
Megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartás;
Adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó nyilvántartás.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat az SDG-Med Kft. 5
évig megőrzi.
X.

Adatvédelmi incidensek
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Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi (pl.: szerver elleni támadások, honlap feltörése).
Amennyiben Ön adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlel, haladéktalanul
szíveskedjen bejelentést tenni az adatvedelem@tabanmedical.hu email címen keresztül.
Az adatvédelmi incidenst az SDG.Med Kft. ügyvezetője indokolatlan késedelem nélkül,
legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a NAIH Incidensbejelentő Rendszerén
keresztül
(https://dbn-online.naih.hu/public/login)
vagy
papír
alapon
a
http://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html linkben foglaltak szerint bejelenti
a NAIH részére, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az SDG-Med Kft. az
érintettet késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a
szükséges óvintézkedéseket. Ennek során világosan és közérthetően ismerteti a bekövetkezett
incidens jellegét és a fentiekben rögzített információkat és megtett intézkedéseket. A
tájékoztatás mellőzhető, amennyiben az intézkedéseket követően az adatok nem váltak
hozzáférhetővé, illetőleg az incidens ne járt következményekkel, illetve amennyiben a
tájékoztatás aránytalan erőfeszítéssel járna az SDG-Med Kft. részéről.
Amennyiben az adatvédelmi incidenst az SDG-Med Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló
adatfeldolgozó észleli, úgy az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem
nélkül köteles bejelenteni az adatvedelem@tabanmedical.hu email címen keresztül.
Az SDG-Med Kft. az adatvédelmi incidensekről a jelen Tájékoztató IX. fejezetében foglaltak
szerint nyilvántartást vezet.
XI.

Adatvédelmi hatásvizsgálat

Az SDG-Med Kft. az adatkezelést megelőzően - a GDPR 35. cikkében foglaltak és a NAIH
erre vonatkozó állásfoglalása figyelembevételével - hatásvizsgálatot végez, amennyiben az
adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.
A hatásvizsgálat kiterjed az alábbiakra:
a. a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak
ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos
érdeket;
b. az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és
arányossági vizsgálatára;
c. az (1) bekezdésben említett, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok
vizsgálatára; és
d. a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok
védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más
személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági
intézkedéseket és mechanizmusokat.

16

Az Adatkezelő a IX. fejezetben foglaltak szerint nyilvántartást vezet az általa lefolytatott
adatvédelmi hatásvizsgálatokról.

XII.

Személyes adatok harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása

Az SDG-Med Kft. az adatkezelési tevékenysége során nem továbbít személyes adatot
harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

XIII.

Jogorvoslatok

Ön mint érintett, személyes adatai védelméhez való joga megsértése élhet az alábbiakban
felsorolt jogérvényesítési lehetőségeivel.
Személyes adatainak jogellenes kezelése esetén polgári pert kezdeményezhet az SDG-Med
Kft. mint adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A peres
eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.
Egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a
NAIH-nál, amennyiben személyes adatai kezelésének megsértését tapasztalja:
Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:

www.naih.hu

Telefon:

+36 (1) 391-1400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018.05.25.
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