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Adatvédelmi Nyilatkozat
A Relax Dent Implant Clinik Fogászati Centrum Kft.(továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az
adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok és a kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával – az
alábbiak szerint határozza meg adatvédelmi nyilatkozatát:
A Relax Dent Implant Clinik Fogászati Centrum Kft., mint a www.fogak.hu weboldal üzemeltetője a
szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,
különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU Adatvédelmi rendelete: GDPR (General Data
Protection Regulation), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire, mely előírások rendelkeznek az adatkezeléssel
kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségről.
A rendelő tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai
működtetéséhez valamint saját célú statisztika készítéséhez használja fel.
A www.fogak.hu weboldal adatkezelését kizárólag a Relax Dent Kft. végzi, személyes és egészségügyi adatot
kizárólag akkor ad át harmadik félnek, ha ehhez az ügyfél kifejezetten hozzájárult, ha a harmadik személy
Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül, ha az adatszolgáltatásra törvényi előírás kötelezi.
Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő/ weboldal üzemeltetője
A Relax Dent Implant Clinik Fogászati Centrum Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) működteti www.fogak.hu
oldalt a http://www.fogak.hu/ domain név alatt.
Adatkezelő elérhetőségei
Relax Dent Implant Clinik Fogászati Centrum Kft.
Székhely, telephely: 1094 Budapest, IX.ker. Ferenc körút 41. 1.em.2.
Tel/Mobil: +36 (30) 3439875
Email-cím:doktor@fogak.hu
weboldal: www.fogak.hu
ügyvezető: Dr. Zöld Gábor rendelővezető fogorvos

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha
•
•
•

ahhoz az érintett hozzájárul: önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan,
félreérthetetlenül.(szóban, írásban, ráutaló magatartással)
törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján
közérdek miatti elrendelés esetén
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jogi kötelezettség teljesítése céljából
jogos érdek érvényesítése céljából

Egészségügyi adat akkor kezelhető, ha
•
•
•

az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul
törvény elrendeli
törvény közérdeken alapuló célból elrendeli

Relax Dent Implant Clinik Fogászati Centrum Kft. rendelésére történő internetes és telefonos időpont
kéréséhez hozzátartozik az adatszolgáltatás. Az Önkéntes adatszolgáltatással Ön hozzájárul a személyes és
egészségügyi adatainak a kezeléséhez.
Az adatkezelés célja
A fogászati kezeléssel összefüggésben végzett adatkezelések célja a fogászati kezelés elvégzése. Az erről
szóló rövid, közérthető Adatvédelmi tájékoztató a honlapon és a rendelőben megtekinthető.
A kezelendő adatok meghatározása
A www.fogak.hu–n következő személyes adatokat kérjük megadni:
Adat
E-mail cím
Telefonszám
Név

Adatkezelés célja
Azonosítás, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Azonosítás, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Azonosítás, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

A Relax Dent Kft. az Ön által megadott információkért felelősséget nem vállal.
Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának fennállásáig, illetve a törvényi előírások szerinti
ideig kezeli.
Az adatkezelők személye
•
•
•
•
•

fogorvos
asszisztens
jogosult munkatárs
fogtechnikus
altatóorvos

Relax Dent Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok
biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését,
működtetését. Mint adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és
biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz
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jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy
megsemmisítésre.
Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek
meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói
részére is előírja.
Jelen tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját és szerződött
partnerét -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezel.
Adattovábbítás
A kezelt adatokat csak az adatkezelő, az alkalmazottai, a szolgáltatásban résztvevő partnerei ismerhetik meg,
azokat az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személyeknek nem ad át.
Kezelt adatot harmadik fél részére kizárólag akkor ad át, ha ehhez az ügyfél kifejezetten hozzájárult, ha a
harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül, ha az adatszolgáltatásra törvényi előírás
kötelezi.
Az Adatkezelő munkatársait és szerződött partnereit szerződésük, titoktartási nyilatkozatuk kötelezi, hogy a
munkájuk során megismert személyes és egészségügyi adattal nem élhetnek vissza.

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

előzetes tájékozódáshoz való jog
hozzáféréshez való jog
adathordozhatósághoz való jog
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozásához való jog
tiltakozáshoz való jog
törléshez való jog
jogorvoslathoz való jog
kártérítéshez való jog

Adattörlés, adathelyesbítés
Az érintett jogosult arra, hogy indoklási kötelezettség nélkül kérje a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését,
törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül, 2 munkanapon belül helyesbítse, törölje meghatározott feltételek esetén.
A személyes adatot törölni kell, ha
•
•
•
•

kezelése jogellenes;
az érintett kéri;
az hiányos vagy téves – és ez nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt –
kivéve ha levéltári őrizetbe kell adni -;
• azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte
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Jogérvényesítés
Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos
jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz
fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
posta cím: 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

Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük,
lépjen kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségeink bármelyikén.
Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri
az információ helyesbítését, vagy törlését.
A Relax Dent Kft. részletes Egészségügyi adatvédelmi és adatkezelési eljárásainak rendje a fogorvosi
rendelőben elérhető.
Budapest, 2021.02.07
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