Adatvédelmi tájékoztató
Bevezető, jogszabályi háttér:
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 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő köteles
gondoskodni az Érintett személyes adatainak biztonságáról és ennek érdekében megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítani azokat az eljárási
szabályokat amelyek ezt a célt szolgálják. Az Adatkezelőnek az Érintett részére a személyes
adatainak kezeléséről tájékoztatást kell nyújtania, melynek tömörnek, átláthatónak,
könnyen hozzáférhetőnek és könnyen megfogalmazottnak kell lennie. Az Adatkezelő
feladata továbbá, hogy segítse az Érintettet jogainak gyakorlásában.

Adatkezelési tájékoztató célja, címzettjei:
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja meghatározni a
MATERNITY Magánklinika Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) működése
során keletkezett személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait. A jelen Tájékoztató
az Adatkezelő által nyújtott egészségügyi és egyéb jellegű szolgáltatásokat igénybe vevő
vagy a jövőben igénybe venni kívánó természetes személyeknek szól (a továbbiakban:
Érintett).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy abban az örömteli esetben, amennyiben az Adatkezelő
által nyújtott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során gyermeke születik, jelen
tájékoztató gyermeke adatainak a kezelésére is kiterjed.

1. Adatkezelő adatai:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Képviselő:
Adószám:
Weblap:

MATERNITY Magánklinika Kft.
1021 Budapest, Hárshegyi út 23. C1. ép. II. em. 7.
01-09-918867
Hegyes Gábor ügyvezető
14766624-2-41
www.maternity.hu

Adatkezelő elérhetőségei:
Cím:
Telefon:
E-mail:

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
+36-1/213-4222
info@maternity.hu
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Adatvédelmi tisztviselő:
Neve:
Anderka-Kalina Réka
Elérhetősége:
adatvedelem@maternity.hu
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre
küldheti: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9., adatvedelem@maternity.hu. Válaszainkat
késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

2. Az Adatkezelő szervezeti egységei
Az Adatkezelő, tevékenységi köréből adódóan több szervezeti egységgel rendelkezik. Jelen
Tájékoztató az Adatkezelő minden olyan egységére vonatkozik, ahol az Érintettek
személyes, illetve egészségügyi adatait kezelik.

2.1 Az Adatkezelő szervezeti egységei:
-

-

Járóbeteg szakellátás
Fekvőbeteg szakellátás:
o Nőgyógyászati részleg
o Szülészeti és gyermekágyas részleg
o Neonatológia (újszülött ellátó) részleg
Maternity Stúdió (tanfolyamok, torna, nyílt napok)
Maternity Beauty
HR, munkaügy
Gazdasági részleg
Igazgatóság
Marketing
Egyéb adminisztratív egységek (mint pl. recepciók)

3. Főbb adatkezelések
3.1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelés
3.1.1. Az Adatkezelőnek, mint egészségügyi szolgáltatást nyújtó Szolgáltatónak
adatkezelési kötelezettsége van, melyet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
136 § -a ír elő. Az egészségügyi dokumentációban az Érintett egészségügyi adatain kívül
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII törvény 3§ b) pontjában meghatározott személyazonosító adatait is
vezetni kell.
3.1.2. Abban az esetben, ha az Érintett önként fordul az adatkezelőhöz, a kezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló
hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni.
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3.1.3. Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre:
- Adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása és ezzel összefüggő
kapcsolattartás
- Kezelt adatok köre: családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anya
leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási
azonosító jel (TAJ); telefonszám és/vagy e-mail cím
3.1.4. Az Érintettek köre:
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybevevő természetes személyek.
3.1.5. Az adatkezelés időtartama:
A különböző dokumentációk megsemmisítése az aktuális jogszabályoknak megfelelő
módon és a megszabott határidők szerint történik.
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi
XLVII törvény 30§-a alapján:
- az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült
felvételek és az arról készült leletek kivételével – 30 évig;
- a zárójelentést 50 évig;
- a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig;
- a felvételről készített leletet 30 évig kell megőrizni.
A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás
érdekében az adatok tovább is nyilvántarthatók.
3.1.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:
(Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de
szükséges a tájékoztatása.)
Laborszolgáltatók:
- Centrum Lab Labordiagnosztikai Kft. (www.centrumlab.hu)
- Prof. Czeizel Endre Egészségmegőrzési és Diagnosztikai Központ – magzati
genetikai vizsgálat (www.czezelintezet.hu)
- PentaCore Laboratórium- magzati genetikai vizsgálat (www.pentacorelab.hu)
- Corden International Kft. – mikrobiológiai vizsgálat (www.corden.hu)
- GenoID (www.genoid.net)
- Semmelweis
Egyetem
Laboratóriumi
Medicina
Intézet
(www.semmelweis.hu/laboratorium)
Cytológiai és kórszövettani vizsgálatot biztosító szolgáltató:
-

Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
(www.semmelweis.hu/patologia1)
MD Mikroszkópos Diagnosztikai Kft. (www.florhosp.hu/diagnosztika/patologiacitopatologia-osztaly)
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-

Külső irattár, archívum:
- Eurodoc2000 Kft. (www.eurodoc2000.hu)
Jogi szolgáltatók: A Szolgáltató az Érintett(ek), illetve saját jogos érdekeinek védelme
érdekében jogosult jogi szolgáltatás (elsősorban ügyvédek és ügyvédi irodák)
igénybevételére, melynek során az érdekérvényesítéssel összefüggő személyes adatok a
jogi szolgáltató, mint adatfeldolgozó részére átadhatóak, azzal az ügyvédet az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti titoktartási kötelezettség terheli.
Adattovábbítás történhet még az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv
megkeresésére vagy adatkérésére az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény 23.§-27.§-a alapján.
3.1.7. Az adatkezelés jogalapja:
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló
1997. évi XLVII törvény
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

3.2. Számla kiállításához kapcsolódó adatkezelés
3.2.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
-

Adatkezelés célja: szolgáltatáshoz kapcsolódó számla kiállítása
Kezelt adatok köre: Családi-és utónév, lakcím
Egyes esetekben:
 Egészségpénztári tagi azonosító/kártya szám
 Cégnév, cég székhelyének címe, adószám
3.2.2. Az Érintettek köre:
Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybevevő természetes személyek.
3.2.3. Az adatkezelés időtartama:
A számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. §-a alapján legalább 8 évig
szükséges megőrizni.
3.2.4. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
Könyvviteli szolgáltató, könyvvizsgáló, bérszámfejtés:
- Palota Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Veresegyházi utca
76.)
- FairConto Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest,
Könyves Kálmán körút 12-14)
- Pigmy Bt (2112 Veresegyház, Harmónia u. 41.)
Számlázó program:
- InfoMatrix (www.infomatrix.hu)
Külső irattár:
- Eurodoc2000 Kft. (www.eurodoc2000.hu)
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3.2.5. Címzettek kategóriái:
- NAV
- Egészségpénztárak, biztosítók
3.2.6. Az adatkezelés jogalapja:
- a számvitelről szóló 2000. évi C törvény
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

3.3. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés
3.3.1. A Klinika szolgáltatási csomagokat kínál páciensei részére, melyek igénybevétele
előzetes szerződéskötéshez kötött.
3.3.2. Szolgáltatás csomagok (*a csomagok változtatási jogát fenntartjuk):
- Várandósgondozási csomagok:
o Alapcsomag 1. (12-24. hétig)
o Prémium csomag 1. (12-24. hétig)
o Alapcsomag 2. (25-37. hétig)
o Prémium csomag 2. (25-37. hétig)
-

Szülési csomagok:
o Alapcsomag
o Exkluzív csomag
o Alapcsomag vendégorvossal
o Alapcsomag külföldiek részére
o Alapcsomag külföldiek részére vendégorvossal
o Alapcsomag külföldi biztosító által történő fizetés esetén

-

Nőgyógyászati csomagok:
o Alap szűrőcsomag
o Prémium szűrőcsomag
o Babatervező csomag
o Endometriózis terápiás csomag
o Szülés utáni regenerációs csomag

3.3.3 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése (az Érintett által választott szolgáltatás
csomag nyújtása) és azzal összefüggő kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: családi és utónév, leánykori név, születési hely és idő, anya
leánykori családi és utóneve, lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel(TAJ);
telefonszám és/vagy e-mail cím
-
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3.3.4. Az Érintettek köre:
Szerződött természetes személyek.
3.3.5. Az adatkezelés időtartama:
Szerződés megszűnését követő 5 év.
3.3.6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
Külső irattár, archívum:
- Eurodoc2000 Kft. (www.eurodoc2000.hu)
3.3.7. A személyes adatok címzettjei:
- Adatkezelő ügyvezetője, képviselője
- Az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók
- Az Adatkezelő pénzügyi feladatait ellátó munkavállalók
3.3.8. Az adatkezelés jogalapja:
- Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont))
- Érintett elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) az Érintett hozzájárulása
alapján kezeli az Adatkezelő (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont))

3.4. Leletközléssel kapcsolatos adatkezelés
3.4.1. Az Érintett elkészült leletét (nyitvatartási időben) személyesen átveheti az
Adatkezelő telephelyén (1124 Budapest, Királyhágó tér 8-9.)
3.4.2. Az Érintett tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény telefonon történő közlésére
nincs lehetőség.
3.4.3. Az Adatkezelő plusz szolgáltatásként - külön díjazás nélkül - vállalja, hogy az
elkészült leletet az Adatkezelő informatikai rendszere automatikusan kiküldi az Érintett
által megadott és aláírásával igazolt email címre, jelszóval védett csatolmányként.
3.4.4. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
- Adatkezelés célja: Azonosítás, leletek kiküldésének lehetővé tétele.
- Személyes adatok: családi és utónév, születési idő, TAJ szám (amennyiben van),
e-mail cím, telefonszám
3.4.5. Az Érintettek köre:
Leletkiküldéshez hozzájárult természetes személy.
3.4.6. Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
3.4.7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
- E-doki (IT)
3.4.8. A személyes adatok címzettjei:
- Érintett
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3.4.9. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása ((GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont))

3.5. Egyéb adatkezelések
3.5.1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
3.5.1.1. A hírlevélre regisztráló természetes személy (Érintett) a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében
előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival és
egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse.
3.5.1.2. Az Érintett az erre a célra kijelölt rublika bejelölésével adhatja meg hozzájárulását az
önként rendelkezésre bocsájtott személyes adatainak kezeléséhez.
3.5.1.3. Az Érintett korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen - közvetlenül a hírlevélből, vagy
az Adatkezelőhöz címzett írásos megkereséssel, vagy az adatvedelem@maternity.hu e-mail
címre megküldött nyilatkozatával - bármikor leiratkozhat a hírlevélről.
3.5.1.4. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
a) Adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevél kiküldésének lehetővé tétele. Tájékoztatás
nyújtása az aktuális információkról, új szolgáltatásokról, továbbá reklám anyagot
tartalmazó e-mailek küldése az érintett részére.
b) Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
3.5.1.5. Az Érintettek köre:
A hírlevélre feliratkozó természetes személyek.
3.5.1.6. Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig kezeli a megadott
személyes adatokat.
3.5.1.7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
Név: Morgens Design Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
Telefonszám: +36 30 648 0047
Az adatfeldolgozó kizárólag a Maternity Magánklinika Hírlevelének kiküldését végzi és az
ehhez szükséges személyes (név, e-mail cím) adatokat tárolja.
3.5.1.8. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása
- az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontja és a
- gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5) bekezdése alapján:
“A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
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kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.”
Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán és a Szolgáltató jogos érdekén alapul. A személyes
adatok megadása nélkül ellehetetlenül a szolgáltatás céljának megvalósulása.
3.5.2. Kapcsolatfelvétel során felmerülő adatkezelés
A Maternity Magánklinika Kft. weblapján keresztül a látogatónak lehetősége van a Maternity
MagánklinikaKft.-vel történő kapcsolatfelvételre, a KAPCSOLATI ŰRLAPON keresztül.
3.5.2.1. Adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása
3.5.2.2. A kapcsolati űrlapon kezelt adatok köre:
Név, email cím, tárgy, üzenet szövege.
Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért, valóságtartalmáért kizárólag az az(oka)t megadó érintett felel.
Az adatok elküldésére csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Maternity
Magánklinika Kft. Adatvédelmi szabályzatát. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg,
máskülönben nem tudja elküldeni az üzenetét.
3.5.2.3. Az adatkezelés jogalapja:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulása.
 GDPR 6. cikk (1) (a) pontja
3.5.2.4. Adattárolás határideje:
A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig).
A 3. pontban kifejtett adatkezelésektől eltérő adatkezelésről az Adatkezelő az Érintettet
előzetesen tájékoztatja, és beleegyezését kéri.

4. Az Érintett jogai
4.1 Tájékozódáshoz való jog (GDPR 12. és 13. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő
tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában megkapja.

4.2 Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
Az érintett 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 GDPR 15. cikk (1) bekezdésben
meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

4.3 A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
8

4.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk (1)-(3)
bekezdés)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint
a személyes adatokat jogellenesen kezelik. A személyes adatok törlésére nincs lehetőség, ha
az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze
a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az Érintett 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 Érintett jogos indokaival szemben.

4.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére
az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.7. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
A GDPR 20. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában megfogalmazott feltételekkel az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 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.

4.8. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az
adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
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szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

5. Adatkezelőre vonatkozó intézkedési határidő
Az Érintettnek joga van kérelmezni az Adatkezelő által vezetett személyes adataihoz történő
hozzáférését. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló
kérelme
nyomán
hozott
intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes
személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt
a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:
- e-mail: adatvedelem@maternity.hu
- postacím: 1124 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Ugyanezen elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat
is.

6. Jogorvoslati tájékoztatás
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Minden Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra, amennyiben megítélése szerint a személyes
adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a vonatkozó jogszabályok
szerinti jogait.

Budapest, 2018.május 25.
Maternity Magánklinika Kft.
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Hegyes Gábor
ügyvezető

11

