
A szemelyi adatvedelem alapelvei 

Tajekoztatas a szemelyi adatfeldolgozasrol 
A Gesundheitspflege s.r.o. tarsasag, szekhelye Muzla (Muzsla) 658, cegazonosit6 szam 
51 278 375(a tovabbiakban ,,Tarsasag") iigyel az On altal atadott szemelyi adatok vedelmere. 
Fontos, hogy tudja, hogy az On altal atadott szemelyi adatokat felelossegteljesen, atlathat6an 
es az Eur6pai Parlament es Tana.cs (EU) 2016/679 sz. rendeletevel es a 18/2018-as szami'.1 
adatvedelmi torvennyel osszhangban dolgozzuk fel. Onnek joga van tajekoztatast kerni a 
nyilvantartott szemelyi adatokr61, azok kerni azok kijavitasat vagy torleset, amennyiben az 
On a.Ital adottj6vahagyas alapjan keri ezt. Amennyiben automatizalt adatfeldolgozasra kertil 
sor, joga van ra, hogy ke1je az adatok at nern vihetoseget, es, hogy ne legyen kizar61ag ezen a 
donteshozatalon alapul6 dontes targya. Az On szernelyi adatainak feldolgozasara vonatkoz6 
barmely kerdes vagy kerelem eseten forduljon hozzank irasban a tarsasag szelhelyenek 
cimen. 

A szemelyi adatok feldolgozasanak alapelvei 
A szernelyi adatok feldolgozasanal Ozemelteto es a tovabbi szemelyek, akik reszt 
vesznek a szernelyi adatok feldolgozasaban, kotelesek a szemelyi adatokat a jelen 
cikkben feltiintetett adatfeldolgozasi alapelvekkel feldolgozni. 
-Ozemelteto felelos azert, hogy a szemelyi adatok feldolgozasa e fenti Tranyelv szerint 
osszhangban legyen az alabbi alapelvekkel, es ezt az osszhangot bizonyitania kell (,,a 
felelosseg elve"). 
Ozemelteto koteles biztositani, hogy a szemelyi adatok torvenyes m6don, igazsagosan 
es atlathat6an keriiljenek feldolgozasra az Erintett szemely vonatkozasaban (,,az 
atlathatosag elve") . Az erintett szemelyek szamara atlathat6nak kellene, hogy 
legyen, hogy olyan szernelyi adatok rnegszerzesere, felhasznalasara, konzultalasara 
vagy egyeb feldolgozasara keri.il sor, amelyek oket erintik, valamint az is , milyen 
te1jedelemben dolgozzak fel vagy fogjak feldolgozni ezeket az adatokat. Az 
atlathatosag elve megkoveteli , hogy minden , a szemelyi adatfeldolgozassal 
osszefi.iggo info1111aci6 es kommunikaci6 konnyen hozzaferheto, konnyen ertheto es 
vilagosan es egyszeri.ien rnegfogalmazott legyen. 
A szemelyi adatokat konkret, vilagosan megfogalrnazott es legitim celokra kell 
kikerni, mikozben nem dolgozhat6k fel tovabb olyan rn6don, arnely 
osszeegyeztethetetlen ezekkel a celokkal (,,a eel korlatozasanak elve"). 
A szemelyi adatok feldolgozasanak aranyosnak, relevansnak kell Jennie, arra a 
terjedelemre korlatozva, amely elengedhetetlen a feldolgozas celjai szempontjab61 
(,,az adatok minimalizalasanak elve") . 
-Ozemelteto felel azert, hogy a szemelyi adatok helyesen legyenek feldolgozva, 
sziikseg eseten aktualizalva Iegyenek, es koteles megtenni minden sziikseges 
intezkedest, hogy biztositsa, hogy a feldolgozas celja szempontjab61 helytelen 
adatokat haladektalanul kitoroljek vagy kijavitsak (,,a helyesseg elve"). 
A szemelyi adatokat olyan formaban kell tarolni , amely az Erintett szemelyek 
azonositasat legfeijebb addig teszi lehetove, ameddig az sziikseges a szemelyi 
adatfeldolgozas celjaira (,,a tarolas minimalizalasanak elve"). 
Ozemelteto koteles biztositani, hogy a szemelyi adatokat oly m6don dolgozzak tel, 
amely garantalja a szernelyi adatok megfelelo biztonsagat, beleertve a jogosulatlan 
vagy torvenytelen feldolgozas vagy veletlen elvesztes, rnegsernmisiiles vagy 
karosodas elleni vedelmet, espedig megfelelo miiszaki vagy szervezesi intezkedesek 
reven (,,az integritas es bizalmassag elve"). 



Az On szemelyi adatainak biztositasa 
A Tarsasag i.igyel az On altal atadott szemelyi adatok vedelmere. Olyan m11szaki es 
szervezesi intezkedeseket foganatositottunk, amelyek alkalmasak az On adatainak 
megfele16 vedelmere, tekintettel a feldolgozasuk fontossagara . Az Ont61 kapott szemelyi 
adatokhoz nines hozzaferese semmilyen jogosulatlan szemelynek, es nem adjuk at 6ket az 
On beleegyezese nelktil tovabbi szubjektumoknak tovabbi feldolgozasra , amennyiben azt 
a torveny meg nem koveteli , esetleg sajatjogi erdekeink vedelmeben. 

Az informaciokhoz valo jog 
Onnek joga van tajekoztatast kerni a Tarsasagt61, hogy milyen szemelyi adatokat, mil yen 
tetjedelemben, milyen celra dolgozott fel Onnel kapcsolatban. Ezeket az infonmiciokat 
ingyen biztosftjuk Onnek legkes6bb 30 napon beltil , rendkivtili esetekben legkes6bb 90 
napon beli.il. A hatarid6 meghosszabbitasar61 rendkivi.ili esetben id6ben tajekoztatjuk Ont. 
Amennyiben keri , hogy kozoljtik Onnel az Onnel kapcsolatban nyilvantartott 
informaci6kat, el6sz6r meg kell r6la gy6z6dntink, hogy On val6ban az a szemely, akire ez 
az informaci6 vonatkozik. Kerelmeben ezert megfelel6keppen azonositsa magat. Sztikseg 
eseten jogunk van kiegeszit6 informaci6kat kerni az On azonositasara, mie16tt atadnank 
Onnek azokat a szemelyi adatokat, amelyeket Onnel kapcsolatban feldolgozunk. 
Ugyancsakjogunkban all elutasitani az olyan, informaciok atadasara vonatkoz6 
kerelmeket, amelyek indokolatlanok, vagy aranytalan m6don ismetl6dnek, esetleg 
amelyek megszerzese aranytalan er6feszitest igenyel , vagy amelyeket nehezen lehetne 
megszerezni Uellemz6en tarol6 rendszerekb61 , archivumokb61 stb.). 

Az adatok atvihetosegenek joga 
Az Onnel kapcsolatos szemelyi adatokat szerkesztett, mindennap hasznalatos, geppel 
olvashat6an irt formaban kaphatja meg. Kerelme alapjan ezeket az adatokat mas 
uzemeltet6nek is atadhatjuk. 

A javitas joga, az adatok aktualizalasa 
Mivel a szemelyi adatok az idok folyaman valtozhatnak (pl. a csahidi nev), ortilni fogunk, 
ha tajekoztat rola, hogy valami valtozasra kertilt sor, hogy a szemelyi adatai aktualisak 
legyenek, es ne keri.iljon sor esetleges tevedesekre. A valtozasokr61 va16 tajekoztatasra 
azert van sztikseg, hogy rendesen vegezhesstik tizemeltetoi rnunkankat. 
Ezzel fi.igg ossze az On joga az Onr61 taro It szernelyi adatok kijavitasara. Amennyiben 
felfedezi , hogy az adataink mar nem aktualisak, joga van kerni azok kijavitasat. 

Ellenvetesek 
Ha azt feltetelezi , hogy szernelyi adatait nem az SzK es az Uni6 ervenyes torvenyeivel 
osszhangban dolgozzuk fel , ellenvetest tehet, es mi ezt kovetoen ellenorizztik kerelmenek 
jogossagat. Az ellenvetes benyl'.1jtasanak pillanatat61 az On szemelyi adatainak 
feldolgozasat korlatozzuk, amig nem ellenorizti.ik, hogy ellenvetese jogos-e. 
Tajekoztatjuk, hogy ugyancsakjogaban all szinten ellenvetessel elni az altalunk 
feldolgozott szemelyi adatai feldolgozasanak tekinteteben a Szemelyi Adatvedelmi 
Hivatalnal, az alabbi cimen: 
Urad na ochranu osobnych tidajov 
Hrani 
na 12 
820 07 Bratislava 27 
Szlovak Koztarsasag 



A feldolgozas korlatozasanak joga 
Joga van a szemelyi adatai feldolgozasanak korlatozasara, ha azt feltetelezi, hogy az igy 
nyilvantartott adatok nem pontosak, esetleg a feldolgozasuk jogszeri.itlen, tovabba, ha 
feltetelezi, hogy ezekre az adatok.ra mar nines szi.iksegi.ink a feldolgozasukhoz. 

A torleshez valo jog 

Amennyiben Tarsasagunk reszere egykor beleegyezeset adta a szemelyi adatok 
feldolgozasaba, joga van ezt bannikor visszavonni, es mi kotelesek vagyunk kitorolni 
azokat az adatokat, amelyeket kizar6lag az On beleegyezese alapjan dolgozunk fel. A 
torleshez val6 jog nem vonatkozik a szerzodes teljesitesehez, torvenyes okokb6I vagy 
jogos erdekbol feldolgozott adatokra. Amennyiben az On adatait valamely tarol6 rendszer 
orzi, amely automatikusan biztositja minden rendszeri.ink ellena!l6 kepesseget es az 
adatok elvesztese elleni vedelmet biztositja baleset eseten, nem tudjuk kitorolni az On 

r

adatait ebbol a tarl6 rendszerbol is, es ez gyak. an mi.'1szakilag kivitelezhetetlen is. De 
ezeket az adatokat semmilyen m6don nem dolgozzak fel tovabb aktivan, es nem 
szolgalnak tovabbi feldolgozasi celokat. 

Hova fordulhat 
A szemelyi adatok vedelmere iranyul6 kerdeseivel e-mailben fordulhat hozzank, esetleg 
felkereshet benni.inket szekhelyi.inkon: 
Cegnev: Gesundheitspflege s.r.o. 
Cim: Muzla (Muzsla) 658, 943 52 Muzla (Muzsla) 
cegazonosit6 szam: 51 278 375 
ad6szam: SK 
Telefon: 
e-mail: info@apoloimunkak.hu

Honlapok - jegyzokonyvi konyvtarak 
Amennyiben belep a honlapunk.ra es attekinti azt, az alabbi jegyzokonyv-konyvtarakat 
dolgozzuk fel es taroljuk szervereinken. A tarolt informaci6k koze tartozik: 
D az On IP cime 
D honlapunk megnyitott oldala 
0 http valasz k6dja 
0 keresojenek azonosit6ja 

Ezeket az informaci6kat legfeljebb egy evig dolgozzuk fel, es csupan jogvedelmi 
celokb61. 

Siitik 
Amennyiben honlapunkra latogat, tajekoztatjuk Ont, hogy si.itik felhasznalasaval 
infonrnici6kat gyi.ijti.ink es tarolunk az On berendezesen. A si.itik apr6 szoveges 
konyvtarak, amelyeket sehova nem ki.ildi.ink, ezeket eltavolithatja a keres6jer61, vagy 
teljesen megtilthatja a hasznalatukat. A si.itik nem szemelyes adatokat gyiljtenek, nelki.ili.ik 
viszont nem tudjuk biztositani a honlap teljes erteki.i milkodeset. 

Elemzes es statisztikak 
A honlapot elemz6 szolgaltatasok segitsegevel ellenorizzi.ik es elemezzi.ik. Az igy 
elemzett adatok egyike sem az On szemelyi adata. Ennek a szolgaltatasnak a segitsegevel 
allapitjuk meg a latogatottsagot es a foldrajzi adatokat, a keres6vel es az operaci6s 
rendszerrel kapcsolatos informaci6kat, ahonnan felkeresi honlapunkat. Ezeket az 



informaci6kat marketing celokra, a honlap es tartalma fejlesztesere es jogvedelemre 
hasznaljuk. 

Ujdonsagok megkiildese e-mailre 
A Tarsasag nem hasznalja a newsletter szolgaltatast. 

Szemelyi adatok atadasa harmadik orszagba 
Nem keri.il sor a szemelyi adatok atadasara hannadik orszagokban mi.ikodo kozvetitoknek 
vagy cimzetteknek, sem nemzetkozi szervezeteknek. 

A szemelyi adatvedelmi alapelvek rendszeresen feli.ilvizsgalatra keri.ilnek, es szi.ikseg 
eseten aktualizalhat6ak. 

Datum: Mužla, SLOVAKIA, 2017. 10. 01. 


