ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!
Az alábbiakban a Pro Medicina Orvos Team Bt. adatkezelési tájékoztatóját olvashatja. Kérjük, figyelmesen
olvassa el tájékoztatónkat.
Tájékoztatjuk, hogy a Pro Medicina Orvos Team Bt. a tevékenysége során tudomására jutott, valamely
természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot,
egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot 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 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR),
továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.
Adatkezelő neve
Adatkezelő székhelye
Adatkezelő e-mail címe
Adatkezelő telefonszáma
Adatkezelő honlapja

Pro Medicina Orvos Team Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Pro
Medicina Orvos Team Bt.)
1094 Budapest, Liliom utca 1/A. 4. em. 4.
info@promedicina.hu
+36 30 522 8419
https://www.promedicina.hu

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes
adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A Pro Medicina Orvos Team Bt. a
személyes adatainak kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében,
hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását, ennek
keretében biztosítja az elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.
Tájékoztatjuk, hogy a Pro Medicina Orvos Team Bt. által kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Pro
Medicina Orvos Team Bt. alkalmazottai férhetnek hozzá az Ön részére való foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásnyújtáshoz vagy háziorvosi egészségügyi szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben,
titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Az Adatkezelő az Ön által megadott adatokat kizárólag
törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására,
jogszabály alapján továbbítja. A fentieken kívül adatai a Pro Medicina Orvos Team Bt. adatkezelő részére
rendszergazdai és weboldal-üzemeltetési szolgáltatást végző vállalkozásokkal kerülnek közlésre:
Szolgáltatás
Név
Székhely
Cégjegyzékszám

Rendszergazdai szolgáltatás
ideal-energy Műszaki Tanácsadó Bt.
6726 Szeged, Bérkert u. 33. 2. a.
06-06-017280

Szolgáltatás
Név
Székhely
Cégjegyzékszám

Weboldal-üzemeltetési szolgáltatás
X-Page Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1135 Budapest, Országbíró út 42. 2. em. 48.
01-09-872487

Tájékoztatjuk, hogy a https://idopont.promedicina.hu weboldalon történő időpontfoglalás során
megadott adatkezelés célja a Pro Medicina Orvos Team Bt. mint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál
vagy háziorvosi egészségügyi szolgáltatónál történő orvosi vizsgálat és időpont kiválasztása, rögzítése,
időpontfoglalások nyomon követése, elszámolása, statisztika készítése, az érintettek azonosítása és
egymástól való megkülönböztetése, valamint kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja a háziorvosi szolgáltatásra történő időpontfoglalás esetén az Ön, mint érintett
hozzájárulása, amelyet a https://idopont.promedicina.hu weboldalon a jelen adatkezelési tájékoztató
megismerését és tudomásul vételét követő regisztrációja folytatásával ad meg a Pro Medicina Orvos Team
Bt. részére (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adatkezelés jogalapja a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásra történő jelentkezés esetén a Pro Medicina Orvos Team Bt. mint adatkezelő egészségügyi
szolgáltató és az érintett foglalkoztatója között létrejött egészségügyi ellátásra irányuló szerződés
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), valamint az ezzel összefüggő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR
6. cikk (1) bek. c) pont).
A Pro Medicina Orvos Team Bt. mint adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatokat kezeli a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásra való időpontfoglalás céljából:
-

érintett neve,
érintett születési dátuma,
érintett TAJ azonosítója,
érintett telefonszáma,
érintett email címe,
érintett személyt beküldő (foglalkoztató) neve,
érintett személy munkaköre.

A Pro Medicina Orvos Team Bt. mint adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatokat kezeli a háziorvosi
egészségügyi szolgáltatásra való időpontfoglalás céljából:
-

érintett neve,
érintett születési dátuma,
érintett TAJ azonosítója,
érintett telefonszáma,
érintett email címe.

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció során kért adatok közül a *-gal jelölt adatok kitöltése kötelező,
megadásuk nélkül az időpontfoglalás nem folytatható.
Tájékoztatjuk, hogy a fentiek alapján megadott személyes adatainak kezelési időtartama az Ön és az

Adatkezelő közötti jogviszony alapján az Adatkezelőt terhelő összes jogi kötelezettség megszűnésétől
számított nyolc (8) év az időpontfoglalás napjától számítottan, amelynek elteltével az adatok
automatikusan törlésre, megsemmisítésre kerülnek, illetve adatait abban az esetben is töröljük, ha az
adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, vagy kifejezetten kéri a személyes adatainak törlését.
Érintett adatai kezelésével kapcsolatos jogai:
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önnek joga van az adatkezelő által kezelt
adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, azokról másolat
igényléséhez, személyes adatai helyesbítéséhez, adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához,
személyes adatai törléséhez, azaz az ”elfeledtetéshez”, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, az adatkezelés
korlátozásához, az adathordozhatósághoz, és az adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslathoz.
1) Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) 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;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az Adatkezelő végez-e automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást is, valamint 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 adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként
kéri.
2) A személyes adatok helyesbítéséhez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3) Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek alapján azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Tájékoztatjuk, hogy nem illeti meg az adatok törléséhez és elfeledtetéshez való jog, amennyiben az
adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósulásához;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4) Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van
tiltakozni az adatkezelés ellen, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő nem
kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja, mely elsőbbséget élvez az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amely jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
5) Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike

teljesül:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön 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 Ön jogos
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 Adatkezelő amennyiben kérésére korlátozta az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6) Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat 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:
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az Adatkezelővel kötött szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ön ugyanakkor
nem jogosult az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítésére, ha az adatkezelés közérdekű vagy
az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése:
A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét az
Adatkezelő fentiekben megjelölt elérhetőségein tudja benyújtani, illetve szóban előterjeszteni. Kérjük,
hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a Pro Medicina Orvos Team Bt. be
tudja Önt azonosítani. Kérelmét az Adatkezelő megvizsgálja és a kérésnek megfelelő módon írásban
elektronikusan e-mailen keresztül, vagy papíralapon, postai úton ad választ, felvilágosítást az Ön részére.
Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől
számított 30 napon belül ad.
Amennyiben a személyes adatai kezelése kapcsán panasza van, úgy kérjük, hogy forduljon az alábbiakban
megjelölt adatvédelmi tisztviselőhöz, aki haladéktalanul kivizsgálja a panaszát és tájékoztatja annak
eredményéről:

Név
Székhely
E-mail cím

Fekete Edina
1036 Budapest, Lajos utca 93-99.
titkarsag@promedicina.hu

A Pro Medicina Orvos Team Bt. általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat továbbá az
adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az
alábbi elérhetőségeken:
Név
Székhely
Levelezési cím
Telefonszám
Fax
E-mail cím
Honlap

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 1 391 1400
+36 1 391 1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében
bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
OTKA PÁLYÁZATOKRA VALÓ ELŐZETES JELENTKEZÉS
1.
ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
Cím:
1094 Budapest, Viola utca 15.
Adatvédelmi tisztviselő:
dr. Locsmándi Balázs
2.

−

−
−

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet: GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

3.
A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: név és e-mail cím, telefonszám, születési dátum, TAJ
szám, munkakör.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A Kollektív Szerződésében (negyedik rész 2. pont) a dolgozók
egészségügyi szűrésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, a dolgozók egészségének a
megőrzése. Ezen belül a név, születési dátum és TAJ szám, valamint a munkakör kezelésének
a célja az érintett dolgozó azonosítása és az automata (robot általi) ismételt bejelentkezések
elkerülése, az e-mail cím esetében a kapcsolattartás és a vizsgálati előjegyzés elküldése, a
telefonszám esetében a kapcsolattartás, amennyiben bármilyen, a vizsgálat elvégzésére
befolyással lévő körülményben változás történik
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az egészségügyi szűrésre jelentkező dolgozónak a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja és 7. cikke szerinti hozzájárulása.
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az adatkezelés a dolgozók adatainak az egyszeri továbbítására
korlátozódik az egészségügyi szűrést végző Dr. Szegedi Adrián orvos, mint önálló adatkezelő
számára.
ÉRINTETT: Az Egyetem azon dolgozói, akik az egészségügyi szűrővizsgálaton részt kívánnak
venni.
ADATOK FORRÁSA: Az egészségügyi szűrésre történő online jelentkezés alkalmával az
adatokat maguk az érintettek adják meg.
ADATOK CÍMZETTJE: Dr. Szegedi Adrián, dolgozók szűrését végző orvos, mint önálló
adatkezelő.
4.
AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS
Az adatokhoz Campus Szolgáltatások terület vezetője és dedikált munkatársa férhet hozzá a
feladata ellátása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben. Az Egyetem adatot harmadik
félnek csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az érintett hozzájárulásával ad ki.
5.
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Egyetem az adatokat titkosított formában továbbítja.
6.
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyesbítését
kérni, tiltakozhat az adatkezelés ellen, jogosult az adatait elhordozni, valamint kérheti
adatkezelés korlátozását, továbbá kérheti, hogy a személyes adatait és az azok kezelésével
összefüggő információkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére.
7.
ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG
Jogellenes adatkezelés esetén az érintett, az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
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Adatvédelmi tisztviselőneve és e-mail címe: dr. Locsmándi Balázs, info@promedicina.hu
NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat): cím: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11.; postacím:1374 Budapest, Pf:603; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36
(1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; web: https://naih.hu/ .
Bírósági út esetén, a per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely szerint
illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken
elérhető: http://birosag.hu/torvenyszekek).
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