ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
BEVEZETŐ, JOGI 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) valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a
Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(„Grtv.”) 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.
AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: az adatokat az érvényben lévő
jogszabályokkal összhangban, az adat tulajdonosának beleegyezetésével, számára átlátható
módon kezeljük és harmadik fél számára nem adjuk ki az adat tulajdonosának beleegyezése
nélkül.
2. célhoz kötöttség elve: az adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszabály által rögzített célból
kezeljük
3. adattakarékosság elve: csak az Érintett ellátásának és a számára nyújtott szolgáltatások
megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük
4. pontosság elve: gondoskodunk arról, hogy az adatok pontosan legyenek rögzítve és szükség
esetén azonnal hatállyal módosítjuk őket
5. korlátozott tárolhatóság elve: a kezelt személyes adatokat csak Klinika céljaival összhangban, a
célok megvalósulása érdekében és időpontjáig őrizzük meg. Ennél hosszabb ideig csak egyéni
beazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai feldolgozás vagy tudományos kutatás céljából
őrizzük meg az adatokat.
6. integritás és bizalmas jelleg megőrzésének elve: mindent megteszünk azért, hogy a kezelt
adatokat megóvjuk az adatszivárgástól és a jogellenes kezeléstől.
7. elszámoltathatóság elve: felelősséget vállalunk az adatkezelés jogszerűségéért és biztonságáért.
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, CÍMZETTJEI
A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 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 igénybevevő 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 keretében gyermeke születik, jelen tájékoztató gyermeke adatainak a
kezelésére is kiterjed.
1. A D A T K E Z E L Ő A D A T A I
Cégnév:

MATERNITY Magánklinika Kft.

Székhely:

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Cégjegyzékszám:

01-09-918867

Képviselő:

Hegyes Gábor ügyvezető

Adószám:

14766624-2-43

Weblap:

www.maternity.hu

Adatkezelő elérhetőségei:
Cím:

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Telefon:

+36-1/213-4222

E-mail:

info@maternity.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
Neve:

Misi Adelina

Elérhetősége:

adatvedelem@maternity.hu

2. A D A T K E Z E L É S
2.1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelés
2.1.1. Személyes és egészségügyi adatok nyilvántartása, tárolása
-

Betegdokumentáció
-

papír alapú kórlap
o fekvőbeteg osztály
o szülőszoba és műtő egység
o belső és külső irattár
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-

elektronikus betegdokumentáció
o Hospitaly (www.hospitaly.hu)
o Medsol/e-medsol
(https://www.t-systems.hu/megoldasok/alkalmazasok/ alkalmazascsomagok/
egeszsegugyi-megoldasok/e-medsolution)
o ItSmart Kft. (www.itsmart.hu)

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.
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.
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, magánbiztosított azonosító száma, személyi szám,
egészségpénztári tagi azonosító szám.
Az Érintettek köre:
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybevevő természetes személyek.
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.
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Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:
(Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása.)
Laborszolgáltatók:

-

Synlab 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)

-

G1 Intézet (www.g1intezet.hu)

-

Országos Vérellátó Szolgálat (www.ovsz.hu)

-

Preventmed (1016 Budapest Bérc utca 23.)

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/patologia-citopatologiaosztaly)

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 ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy
adatkérésére Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997.
évi XLVII törvény 23.§-27.§-a alapján.
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

2.1.2. Kötelező adatszolgáltatás:
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Jogszabályi előírások alapján személyes és egészségügyi adatokat kell szolgáltatnunk az alábbi
hivatalos szervek felé:
-

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)

-

OSZIR - védőnői adatbázis

-

XII. Kerületi önkormányzat anyakönyvi hivatal

-

NAV – tartós egészségkárosodásról szóló igazolás nyilvántartása

-

Tauffer statisztikai adatszolgáltatás

-

járványügyi esetek hatósági bejelentése – aktuális jogszabályi előírások szerint

-

CSVSZ

-

gyermekvédelmi ellátórendszer

2.2. Számla kiállításához kapcsolódó adatkezelés
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/kártyaszám

-

•

Magánbiztosított azonosító száma

•

Cégnév, cég székhelyének címe, adószám

Az Érintettek köre:
Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybevevő természetes személyek.
Az adatkezelés időtartama:
A számlákat A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. §-a alapján legalább 8 évig szükséges
megőrizni.
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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Címzettek kategóriái:
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal
-

Egészségpénztárak, biztosítók

Az adatkezelés jogalapja:
- A számvitelről szóló 2000. évi C törvény
-

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

2.3. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés
A Klinika szolgáltatási csomagokat kínál páciensei részére, melyek igénybevétele előzetes
szerződéskötéshez kötött.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
-

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése (az Érintett által választott szolgáltatási 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, teljesített
szolgáltatások.
Az Érintettek köre:
Szerződött természetes személyek.
Az adatkezelés időtartama:
Szerződés megszűnését követő 5 év.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
- Eurodoc2000 Kft. (www.eurodoc2000.hu)
-

ItSmart Kft. (www.itsmart.hu)

-

Hospitaly (www.hospitaly.hu)

-

Infomatrix (www.infomatrix.hu)

A személyes adatok címzettjei:
- Adatkezelő ügyvezetője, képviselője
-

Az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók és az Adatkezelővel
az ügyfélkiszolgálás céljából szerződésben álló személyek és cégek

-

Az Adatkezelő pénzügyi feladatait ellátó munkavállalók és az Adatkezelővel az pénzügyi
feladatok ellátása céljából szerződésben álló személyek és cégek

Az adatkezelés jogalapja:
- Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont))
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-

Érintett elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) az Érintett hozzájárulása alapján
kezeli az Adatkezelő (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont))

2.4. Leletközléssel kapcsolatos adatkezelés
Az Érintett elkészült leletét (nyitvatartási időben) személyesen átveheti az Adatkezelő telephelyén
(1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.)
Az Érintett tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény telefonon történő közlésére nincs lehetőség.
Az Adatkezelő az elkészült leleteket az Adatkezelő informatikai rendszere automatikusan feltölti saját
kétlépcsős biztonsági rendszerrel védett, online elérhető felületére, amelyet regisztráció után az
Érintett az általa megadott jelszavával és az általa megadott telefonszámra szöveges üzenetben
érkező biztonsági kóddal bármikor elér.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
-

Adatkezelés célja: Azonosítás, leletek hozzáférhetőségének lehetővé tétele.

-

Személyes adatok: családi és utónév, születési név, édesanyja neve, születési idő, TAJ
szám (amennyiben van), e-mail cím, telefonszám. Cselekvőképtelen és korlátozottan
cselekvőképes (kiskorú) személyek esetén a törvényes képviselőnek lehetősége van saját
regisztrációja során megadni az általa képviselt személyek adatait és ezáltal kapcsoltan
hozzáférni az ő leleteikhez is.

Az Érintettek köre:
Az a természetes személy, akiről a lelet készült, illetve kiskorú esetében a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy esetében a gyám
(összefoglalva: Érintett).
Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
- Hospitaly (www.hospitaly.hu)
-

ItSmart Kft. (www.itsmart.hu)

A személyes adatok címzettjei:
- Érintett
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
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2.5 Elektronikus megfigyelőrendszer
A Maternity Magánklinikán elektronikus megfigyelő rendszer működik. A kamerákat minden rögzítési
ponton egyedileg elhelyezett piktogram jelzi. A jelzett területre való belépés a felvételek rögzítéséhez
történő hozzájárulásnak tekintendő.
A felvételeket a klinikán szolgálatot teljesítő biztonsági őrök és az üzemeltetés vezető látja és kezeli.
Az Adatkezelő a felvételeket saját berendezéseivel, saját szerverén tárolja. A szerverek és berendezések
informatikai felügyeletét az ItSmart Kft (www.itsmart.hu) látja el.
Az adatkezelés célja:
-

Az emberi élet és a testi épség, a vagyon és az üzleti titok védelme, a jogsértések és balesetek
megelőzése

-

jogértés, bűncselekmény és baleset esetén észlelése, az események észlelése, nyomon követése
és utólagos elemzése, beleértve a tettenérést és a bizonyítási eljárást is.

A kezelt adatok köre:
A kamerával jelzett területre belépő összes személyről készült mozgókép felvétel, beleértve a
személyes azonosításra alkalmas ismertetőjegyek és különösen is arckép rögzítését.
Az Érintettek köre:
A kamerával jelzett területre belépő összes személy.
Az adatkezelés időtartama:
A felvételtől számított 30 naptári nap. A felvételek ezt követően automatikusan törlődnek, kivéve, ha
törvényi előírás, hatósági vagy rendvédelmi szerv, ügyészség vagy bíróság máshogy nem rendelkezik.
A személyes adatok címzettjei:
-

A felvételeken szereplő Érintettek

-

Hatóságok, rendvédelmi szervek, ügyészség, bíróság

Az adatkezelés jogalapja:
Személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény (Szvtv.)
Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.)

2.6 Honlap
A szerverek, informatikai programok, felületek felügyeletét az ItSmart Kft (www.itsmart.hu) látja el.
A www.maternity.hu weboldala sütiket (cookie) használ a weboldal működtetése és használatának
megkönnyítése érdekében.
8

Mi az a süti?
A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik hasznosak, mert engedélyezik a
weboldalnak, hogy felismerje a felhasználó eszközt, és ezáltal egy hatékonyabb, személyre szabott
felhasználói élményt nyújtson.
Mire használja a sütiket a Maternity Magánklinika Kft, mint Adatkezelő?
A Maternity Magánklinika Kft. a sütiket a következő célokból használja:
- weboldal fejlesztése,
-

a navigáció megkönnyítése a weboldalon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a
zökkenőmentes felhasználói élményt,

-

információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt - annak
felmérésével, hogy a weboldal melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így
megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk a felhasználónak még jobb felhasználói élményt, ha ismét
meglátogatja oldalunkat

-

segítségével tartja nyílván, hogy a felhasználó beleegyezett-e abba, hogy a weboldalunk sütiket
használjon.

A sütik által tárolt információkat az Adatkezelő nem használja fel a felhasználó személyazonosságának
megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.
Milyen fajta sütiket használ a Maternity Magánklinika Kft.?
Alapműködést biztosító sütik
Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai működéséhez
elengedhetetlenül szükségesek, például az oldalon való navigáció, vagy a felhasználói igények, beállítások
tárolása. A honlap ezek nélkül nem tud megfelelően működni.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
www.maternity.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a
sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Maternity Magánklinika Kft. weboldalán (www.maternity.hu) alkalmazza a Google Analytics, mint
harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő
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információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az alapműködést
biztosító sütik között tároljuk a Google Analytics sütijeit is.
Nem tárol személyes adatot, az adatokat anonim azonosítón keresztült gyűjti. Segítenek a weboldal
tulajdonosának a weboldal teljesítményének elemzésében. Tájékoztatást nyújtanak a felhasználók
számáról, a weboldal látogatottságáról, a honlapon töltött időpontokról, időtartamokról, eszközről,
amellyel a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet), maximum város szinten a látogatás földrajzi
helyéről, a látogatás gyakoriságáról (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak).
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik
lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:
-

cookie azonosító

-

IP-cím

-

eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)

-

kliensazonosító

Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt.
Adatkezelés időtartama: 14 hónapig vagy hozzájárulás visszavonásáig
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása(GDPR 6. cikk (1) a)

Célzó és hirdetési cookie-k
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos
hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik szintén nem tudják Önt személy szerint
beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére
számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében,
hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott
hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott
található utasítások szerint.
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu honlapon tájékozódhat.
Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt.
Adatkezelés időtartama: 14 hónapig vagy hozzájárulás visszavonásáig
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Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)

Sütik elfogadása a weboldalra érkezéskor
A weboldal első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. A felhasználó a
Cookie-k elfogadása négyzetre kattintva tudja önkéntes hozzájárulását adni a sütik használatához.
Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt
előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngésződben.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:
- Google Chrome
-

Firefox

-

Microsoft Internet Explorer

-

Microsoft Edge

-

Safari

Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
•

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).

2.7 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

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.
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Az Érintett az erre a célra kijelölt rubrika bejelölésével adhatja meg hozzájárulását az önként
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak kezeléséhez.
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.
Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
a) Adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevél kiküldésének lehetővé tétele. Tájékoztatás nyújtása az
aktuális információkról, újszolgáltatásokról, továbbá reklám anyagot tartalmazó e-mailek küldése
az érintett részére.
b) Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Az Érintettek köre:
A hírlevélre feliratkozó természetes személyek.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig kezeli a megadott személyes
adatokat.
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.
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 reklámközzétevője – 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 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.

2.8 Kapcsolatfelvétel során felmerülő adatkezelés

A Maternity Magánklinika Kft. weblapján keresztül a látogatónak lehetősége van a Maternity Magánklinika
Kft.-vel történő kapcsolatfelvételre, a KAPCSOLATI ŰRLAPON keresztül.
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Adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása.
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.
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

Adattárolás határideje:
A kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig).

A 2. pontban kifejtett adatkezelésektől eltérő adatkezelésről az Adatkezelő az Érintettet előzetesen
tájékoztatja, és beleegyezését kéri.

3. A Z É R I N T E T T J O G A I
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.
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.
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.
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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.
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.

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 adatkezeléskorlátozásról, 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.
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.
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 szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása
is kérhető.
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4. A D A T K E Z E L Ő R E V O N A T K O Z Ó I N T É Z K E D É S I H A T Á R I D Ő

Az Érintettnek joga van kérelmezni az Adatkezelő által vezetett személyes adataihoz történő hozzáférését.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30
napon 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 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon 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: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Ugyanezen elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

5. A D A T B I Z T O N SÁ G
A Maternity Magánklinika gondoskodik arról, hogy meggátolja illetéktelenek hozzáférését az általa kezelt
személyes és egészségügyi adatokhoz.
Adatvédelmi incidens:
Amennyiben az Adatkezelő az általa kezelt és tárolt személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést
vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül
az adatokhoz való további hozzáférést megakadályozni és erről az Érintettet értesíteni. Az Érintett köteles
az Adatkezelővel és az illetékes hatóságokkal együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében és
további megakadályozásában. GDPR 33. és 34. cikkei

6. J O G O R V O S L A T I

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
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Minden Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra, amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak
nem megfelelő kezelése következtében megsértették a vonatkozó jogszabályok szerinti jogait.
Személyes adatok megsértése esetén az Érintett jogosult a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indítani a
Maternity Magánklinikával szemben.

A Maternity Magánklinika kijelenti, hogy bármikor jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A
tájékoztató mindenkor hatályos változata a klinika székelyén megtekinthető.

Budapest, 2020. június 30.
Maternity Magánklinika Kft.
Hegyes Gábor
ügyvezető
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