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Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat hírlevél feliratkozáshoz
(Hozzájárulás)
I.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: MEDILUM AGRENA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1-3
Adatkezelő képviselője: Dr.Bagosi Erik ügyvezető - önállóan
Adatkezelő elérhetősége: info@medilum.hu

II.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: A&A Data Privacy Consulting Kft.
Képviseletében eljár: Dr. Rück Éva Andrea (ügyvezető-önállóan)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@aagdpr.hu
III. Tájékoztatás az irányadó jogszabályokról
Az adatkezeléssel és a személyes adatok védelmével kapcsolatosan az alábbi jogszabályok
tartalmaznak rendelkezéseket:
-

2011.

évi

CXII.

törvény:

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról,
-

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete: a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

IV. Nyilatkozat tárgyát képező adatkezelések bemutatása
Adatkezelés célja: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél útján.
A Társaság szolgáltatásairól, új vizsgálati eljárásokról tájékoztatókat küld. Technikai adat: a
feliratkozás és leiratkozás időpontja a későbbi bizonyítás céljából.
Érintettek kategóriái: hírlevélre feliratkozó természetes személyek
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, leiratkozás és feliratkozás időpontja
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása).
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Az adatkezelés során a személyes adatokat a Társaság munkatársai, illetve a Társaság
informatikusa, a honlap kezelője ismerheti meg. A Társaság adatkezelésében és/vagy
adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük
által indokolt mértékben jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek
személyes adatait megismerni.
Adattovábbítási címzettek: Törlésre előirányzott határidő: hozzájárulás visszavonása
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok biztonságának érdekében
megfelelő biztonsági intézkedésekkel ellátott informatikai eszközöket használunk, melyekhez
kizárólag az illetékes munkatársaink férhetnek hozzá.
V. Az érintettek jogai:
Hozzáféréshez való jog (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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Hozzájárulását ugyanolyan módon kell tudni visszavonni, ahogyan azt
megadta. A hozzájárulás visszavonását egyszerű módon kell biztosítani..
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az
Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.
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Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, hozzájárulását
visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogszerű jogalapja, vagy ha az adatokat eleve
jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az
Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy
megállapodás jogalap) fennállnak .
VI. Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről
Amennyiben megítélése szerint Társaságunk az általa végzett adatkezelés során nem a
hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, Ön, mint érintett polgári peres
eljárás útján keresettel élhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban Társaságunk részéről Önt jogsérelem érte, bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)

Copyright:Minden jog fenntartva. A&A Data Privacy Consulting Kft. Adatvédelem – www.aagdpr.hu

VIII. Kapcsolatfelvétel, további kérdések
Amennyiben a Társaságunk által történő adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése merül
fel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az info@medilum.hu e-mail címen vagy egyéb
elérhetőségeinken!
Hozzájáruló Nyilatkozat

⬜Kijelentem,

hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, tartalmát

megismertem és megértettem és a benne foglaltak tudomásul vételével hozzájárulok, hogy a
Medilum Kft.(továbbiakban Társaság), mint adatkezelő az általam megadott személyes
adatokat jelen nyilatkozatban, a fenti „Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat
hírlevél feliratkozáshoz” tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy
jelen nyilatkozat alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél szolgáltatásra az
adatkezeléshez való, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulással iratkozom fel.
A Társaság a hírlevélküldés szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített
személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak
visszavonásáig kezelheti, harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal
adhatja át. A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatom bármikor korlátozás és
indokolás nélkül, egyszerűen visszavonható. Ebben az esetben minden személyes adatomat a
Társaság a nyilvántartásából haladéktalanul törli és részemre a továbbiakban hírlevelet nem
küld. A hozzájárulásom visszavonhatom az info@medilum.hu e-mail címre küldött levél
segítségével vagy a hírlevél alján elhelyezett “Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva.

Az adatvédelmi tájékoztatót az A&A Data Privacy Consulting Kft. készítette
Minden jog fenntartva (All rights reserved):
A&A Data Privacy Consulting Kft. H-6200 Kiskőrös, Tavasz u.26. Fszt.1.
E-mail: info@aagdpr.hu Tel: Tel: +36204221314 ; +36501353296

