ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
- a drMAP Health Watcher szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban A Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034
Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-357054; adószám: 24328544-2-41), a „Medical
Evolution” vagy az „Adatkezelő”, az Ön személyes adatait kezeli a drMAP Health Watcher
szolgáltatás részeként.
A jelen adatkezelési tájékoztató (a „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint az
adatkezelési művelet érintettje, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást
kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.)
rendelkezéseivel összhangban.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a Medical Evolution által, a drMAP Health Watcher
szolgáltatás részeként folytatott valamennyi adatkezelési tevékenységre vonatkozó szabályok
találhatóak meg. Az egyes konkrét adatkezelési tevékenységek jellemzőit, különösen az
adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatok megőrzésének az
idejét, valamint a művelet egyéb jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Adatkezelési Tájékoztató tartalma időről-időre változhat, amely változásokról törekszünk Önt
minden esetben értesíteni. Kérjük, hogy az Önt érintő adatkezelési tevékenységekkel
kapcsolatos információk ellenőrzése, valamint az információs önrendelkezési jogai gyakorlását
megelőzően minden esetben keresse fel az Adatkezelési Tájékoztató naprakész változatát,
amely a www.drmap.hu/adatkezelesitajekoztato címen érhető el.
1.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezelője a Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-357054;
adószám: 24328544-2-41).
Az ügyfél oldali adatkezelésekkel kapcsolatban az Adatkezelő kijelölt kapcsolattartója és
adatvédelmi tisztviselője megbízásos jogviszony alapján az Orbán és Orbán Consulting Bt. (az
„Adatvédelmi Tisztviselő”) (székhely: 7632 Pécs 2. kerület, Melinda utca 29. B. lház. földszint 1;
cégjegyzékszám: 02-06-066548; adószám: 20111009-1-02). Az Adatvédelmi Tisztségviselő az
alábbi e-mail címen érhető el: adatkezeles@medicalevolution.hu.
Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban,
közvetlenül az Adatkezelőhöz, illetve az Adatvédelmi Tisztviselőhöz is fordulhat.
2.

INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés, és panasz esetén kérjük,
hogy közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme
összetettsége, vagy kérelmeinek száma ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további két
hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.

-1-

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (az ún.
információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg.
Az 1. számú mellékletben külön jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal
összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog
gyakorlásával kapcsolatban a GDPR, vagy más ágazati jogszabály további feltételeket
állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják, korlátozhatják, vagy azzal
kapcsolatban további feltételeket határozhatnak meg. Kérjük ezért, hogy az információs
önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Adatkezelési
Tájékoztatót, az 1. számú melléklet vonatkozó részét, valamint a jog részletes tartalmával
kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.
a)

Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

b)

Hozzáférés (GDPR 15. cikk)
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 GDPR 15. cikkben meghatározott
egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

c)

Helyesbítés (GDPR 16. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d)

Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
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 a 17. cikkben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.

e)

Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben
foglalt indok teljesül.

f)

Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 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 Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy
a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerint szerződés megkötéséhez szükséges és az adatkezelés
automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön
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jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
g)

Tiltakozás (GDPR 21. cikk)
Jogos érdekünkön alapuló adatkezelések esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő 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.
Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén: Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik
a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább.
3.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati
lehetőségekkel élhet:
a)

Közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat az 1. pontban
írt elérhetőségeken.

b)

Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:
A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu).

c)

Keresetet nyújthat be az Adatkezelő, vagy az általa igény bevett adatfeldolgozó ellen.
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe
tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz
fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli.
A pert – az Ön választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi
honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
4.

ALKALMAZOTT ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Jelen pont az Adatkezelő által alkalmazott általános adatbiztonsági intézkedéseket
tartalmazza. Ha egy adott adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az Adatkezelő ettől
eltérő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz, úgy azokat az 1. számú melléklet
tartalmazza.
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Az Érintett által elérhető felületek mindegyikét az Adatkezelő külön-külön egyaránt védi:
hálózatonként tűzfalakat épít ki, továbbá folyamatos naplózás, napló- és hozzáférés
elemzés zajlik. A rendszerek folyamatos monitorozása lehetővé teszi az átlagostól eltérő
használat, illetve tevékenység észrevételezését (pl. átlagostól eltérő processzor-,
memóriahasználat riasztást generál, amely aztán kivizsgálásra kerül).
A különböző felhasználói felületeken az Adatkezelő kétfaktoros hitelesítést és bizonyos
idejű inaktivitást követően timeout-ot alkalmaz, amely lehetővé teszi az Érintett személyes
adataival való visszaélés lehetőségének jelentős csökkentését.
A szolgáltatás rendszerelemeinek kommunikációs védelme több szinten valósul meg.
Minden kommunikációs csatorna közös jellemzője a titkosítás. Ha sérül a kommunikáció
integritása, akkor a detektálást követően a kompromittált adatcsomagokat nem tárolja,
az adott időablak adatait újrakéri és időbélyeg alapján sorrendezi azokat.
Az Adatkezelő által alkalmazott monitoring rendszer lehetővé teszi, hogy minden
tevékenység rendszer szinten naplózásra és rendszeres ellenőrzésre kerüljön. Ezzel az
esetlegesen felmerülő hibák visszaállíthatóvá válnak. Szúrópróba szerűen automatizmusok
vizsgálják és derítik fel a megszokott működéstől eltérő aktivitások mintázatait és jelzik a
gyanús aktivitást. Mindezek, illetve az adatok szegmentált tárolásának köszönhetően
maximalizálható az esetleges támadások kivédésének esélye. A kezelt adatok védelmét
szolgálja a szigorúan korlátozott jogosultságú hozzáférések, így minden jogkör csak
azokhoz az adatokhoz fér hozzá, amelyek a folyamataiknak megfelelően szükségesek;
illetve a többszintű védelmi rendszer (hibás adatok elrejtése, tűzfalak, titkosított
kommunikációs protokoll, többrétegű adatmentés).
A hozzáférő személyek körébe tartozik jelen esetben az Érintett általi meghatalmazottak.
Az Érintett személyes adatainak szervezeten belüli védelmét képezi továbbá, hogy az
ezekhez való hozzáféréshez a személynek nagyon részletes rendszerismerettel kell
rendelkeznie. Szükséges a hozzáférési kódok ismerete, melyek az Adatkezelő belső eljárási
rendje
szerint
sohasem
kerülhetnek
egy
személy
birtokába.
Mivel az adatok különböző adatbázisokban vannak tárolva, a személy egyértelmű
beazonosításához és a szükséges adatok eléréshez több rendszert érintő valós idejű
szimmetrikus támadásnak kell történnie.

5.

ADATTÖRLÉS VÉGREHAJTÁSA

Az egyes személyes adtok kezelésének az idejét, az 1. számú melléklet tartalmazza. A
megjelölt adatkezelési idő lejártát követően a személyes adat 30 napon belül eltávolításra
kerül az aktív állományból, és 180 napon belül valamennyi rendszerből visszavonhatatlanul
törlésre kerül.
6.

VERZIÓ ADATOK

Az Adatkezelési Tájékoztató 2020. március 13. napján került kiadásra. A jelen szöveg az
Adatkezelési Tájékoztató 1 verziója.
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1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T
- Információk a drMAP Health Watcher szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban folytatott
adatkezelésekről –
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

Telefonos ügyfélelégedettségi felmérés

Adatkezelési cél leírása:

A pácienseknek lehetősége van hozzájárulni ahhoz, hogy a drMAP Health BO munkatársai a megadott
telefonszámon kapcsolatba lépjenek vele, és a szolgáltatással kapcsolatos visszajelzését kérjék. A visszajelzések
máshonnan nem beszerezhető adatokat szolgáltatnak a drMAP Health Watcher szolgáltatás minőségének az
ellenőrzéséhez, illetve a szolgáltatás fejlesztéséhez. A telefonbeszélgetésen elhangzott beszélgetés rögzítésre
kerül, a beszélgetésről egy kivonat készül 8 (nyolc) napon belül, amelyet követően a hangfelvételt a BO
munkatársai törlik.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az ügyfél neve, telefonszáma, a telefonbeszélgetés hangfelvétele és a telefonbeszélgetésről készült kivonat
(ügyfél életkor kategóriája, előfizetésének típusa és az általa megadott válaszok).

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja,
ami a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét
nem érinti.

Az adatkezelés elmaradásának
következménye:

A drMAP Health szolgáltatással kapcsolatos visszajelzéseket az Adatkezelő nem tudja beszerezni.
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Adatkezelés ideje

A telefonbeszélgetésen elhangzott beszélgetés rögzítésre kerül, a beszélgetésről egy kivonat készül 8 (nyolc)
napon belül, amelyet követően a hangfelvételt a BO munkatársai törlik. A telefonbeszélgetésekről készült
kivonatok, a rögzítéstől számított 1 (egy) éven belül aggregálásra kerülnek, amelyet követően a kivonatok
törlésre kerülnek.
A név és telefonszámot ebből a célból az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az ügyfél
kapcsolatát megszűnéséig kezeli.

Érintettek

Az Adatkezelő ügyfelei

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az ügyfelektől

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

Nem.

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Nem.

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

drMAP Health Watcher egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges egészségügyi adatok kezelése”
célnál leírt intézkedések.

A személyes adatokhoz hozzáférő
személyek köre

A drMAP Health BO munkatársai.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Medical Evolution általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/
F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I
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Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése:

A drMAP HEALTH szolgáltatási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez
szükséges személyes adatok kezelése

Adatkezelési cél leírása:

A drMAP HEALTH szolgáltatási szerződés megkötéséhez és a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító adatok
és kapcsolattartásra szolgáló adatok kezelése.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Személyazonosító adatok (név; születési hely és idő; anyja neve) – a szerződő fél azonosíthatósága érdekében
szükséges adatok és aláírás;
Levelezési cím – a postai küldemények kézbesítése céljából;
E-mail cím – az elektronikus értesítések és küldemények kézbesítése céljából;
Telefonszám – a riasztásokkal kapcsolatos elérhetőség biztosítása, fizetési emlékeztetők küldése, és egyéb a
szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyekben való megkeresés;
Ügyfélazonosító szám – az Adatkezelő belső rendszere által generált szám, amely minden érintett esetén
egyedi, és a belső dokumentálás miatt szükséges

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint,
az adatkezelés a szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges

Az adatkezelés elmaradásának
következménye:

A drMAP Health szolgáltatási szerződés megkötése és a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

Adatkezelés ideje

A személyazonosító adatokat a drMAP HEALTH szolgáltatási szerződés részeként az Adatkezelő, a szerződés
megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bek. írt
általános elévülési időre tekintettel.
A levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot és ügyfélazonosítót az Adatkezelő a drMAP HEALTH
szolgáltatási szerződés megszűnéséig kezeli.
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Érintettek

Az Adatkezelő ügyfelei

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az ügyfelektől, az ügyfélazonosítót az Adatkezelő generálja.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

Igen.

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató általános része tartalmazza.

A személyes adatokhoz hozzáférő
személyek köre

A személyes adatokhoz hozzáférők körét, az Adatkezelési Tájékoztató általános része tartalmazza.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Medical Evolution általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/
F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése:

A drMAP HEALTH szolgáltatási szerződés kapcsán keletkezett pénzügyi
követelésekhez kapcsolódó folyamatok kezelése

Adatkezelési cél leírása:

A drMAP HEALTH szolgáltatási szerződés kapcsán keletkezett pénzügyi követelésekhez kapcsolódó folyamatok
kezelése – kifejezett hangsúllyal a számlázásra, visszaigénylésekre, hátralékokra.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Személyazonosító adatok (név; születési hely és idő; anyja neve) – a szerződő fél azonosíthatósága érdekében
szükséges adatok és aláírás;
Levelezési cím – a postai küldemények kézbesítése céljából;
E-mail cím – az elektronikus értesítések és küldemények kézbesítése céljából;
Telefonszám – a riasztásokkal kapcsolatos elérhetőség biztosítása, fizetési emlékeztetők küldése, és egyéb a
szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyekben való megkeresés;
Ügyfélazonosító szám – az Adatkezelő belső rendszere által generált szám, amely minden érintett esetén
egyedi, és a belső dokumentálás miatt szükséges

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja szerint,
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 2000. évi C. törvény
a számvitelről rendelkezései alapján.

Az adatkezelés elmaradásának
következménye:

A drMAP Health szolgáltatási szerződés megkötése és a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

Adatkezelés ideje

A kezelt személyes adatokat a drMAP HEALTH szolgáltatási szerződés részeként az Adatkezelő, a szerződés
megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bek. írt
általános elévülési időre tekintettel.
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Azon adatok, melyek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok
részét képezik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján, 8 éves megőrzési idővel kerülnek
megőrzésre.
Érintettek

Az Adatkezelő ügyfelei

Személyes adatok forrása

Az adatok egyrésze közvetlenül az ügyfelektől származnak, továbbá bizonyos adatokat az érintetti adatok
alapján az Adatkezelő generál.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem)

Igen.

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató általános része tartalmazza.

A személyes adatokhoz hozzáférő
személyek köre

A személyes adatokhoz hozzáférők körét, az Adatkezelési Tájékoztató általános része tartalmazza.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

Bergmann Könyvelő Iroda Kft.

Címzett minősége

adatfeldolgozó

A továbbítás célja

könyvelés lebonyolítása

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Medical Evolution általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/
F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
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Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés
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Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság
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Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)
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