
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

I. Bevezetés 

Az adatvédelem rendkívül fontos számomra, és szeretnék átláthatóságot biztosítani az Ön személyes 
adatainak kezelésével kapcsolatban.   

Kérem, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót. A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt a 
személyes adataihoz fűződő jogairól, és ismerteti azokat az alapelveket, amelyeket az Ön személyes 
adatainak kezelése során követek.  

II. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 

A Szolgáltató elérhetőségei 

III. Milyen adatokat kezel a Szolgáltató? 

i. név, lakcím, telefonszám, email elérhetőség 

ii. az Ön által megadott egészségügyi adatok, amelyek a szakszerű gyógytornászi szolgáltatás 
nyújtásához elengedhetetlenek; 

iii. honlapom látogatása esetén IP cím. 

IV. Mi az adatkezelés célja? 

Az adatkezelés célja elsősorban a hatékony és szakszerű, személyre szabott egészségügyi 
(gyógytornászi) szolgáltatás nyújtása, és az Önnel való kapcsolattartás, időpont-egyeztetés.  

V. Milyen jogalapon kezelem az Ön adatait? 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet  6. cikk (1) (a) 1

pontjával összhangban, illetve az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) (b) pontja alapján olyan – 
jelen esetben szolgáltatási – szerződés teljesítése, amelyben Ön, mint érintett az egyik szerződő fél.   

Név Ocskó Nóra egyéni vállalkozó (a továbbiakban: 
„Szolgáltató”)

Székhely 6723 Szeged, Lomnici u. 25/A. II./6. 

Honlap www.gyogytornaszeged.com

Adószáma 55415875-1-26

Email ocsko.nora@gmail.com

Telefon +36-20-3433272

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 1

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet)  



VI. Mennyi ideig és hogyan kezelem az Ön adatait? 

A szolgáltatással összefüggésben keletkezett adatait az adatok közlésétől kezelem és a gyógytornászi 
szolgáltatási jogviszony megszűnését követő 90 napon belül haladéktalanul törlöm. A személyes 
adatokat fizikailag tárolom egy erre szolgáló biztonságos, kulccsal zárható, védett helyen. 

VII. Az adatokhoz való hozzáférés 

A személyes adatokhoz a Szolgáltató férhet hozzá. A Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.  

VIII.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Fontos számomra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.  

Az Európai Parlament és a Tanács (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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) 15-20. 
cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatai tekintetében: 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen:  

▪ Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, 
valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért 
tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a 
személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, 
illetve amelyekkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja; a 
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az 
adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ.  

b) a személyes adatok helyesbítését kérje: 

▪ Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok kiegészítését.  

c) a személyes adatok törlését kérje: 

▪ Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje 
a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

o a személyes adatokra már nincs szükség; 

o ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

o Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
az adatkezelésre; 

o ha a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte; 

o ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

▪ Az adatot a Szolgáltató nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok 
valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a 



tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró 
jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje: 

▪ Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, 
amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: 

o Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze 
a személyes adatok pontosságát; 

o az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

o a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

o Ön 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. 

o Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes 
adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, 
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás 
feloldásáról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.  

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen: 

▪ Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a Szolgáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az 
esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben 
ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog): 

▪ Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató közvetlenül 
továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok 
kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.   



g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

▪ A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított 20 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésről, 
vagy annak elmaradása okairól.  

▪ Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, visszajelzésével, 
jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, így bírósághoz fordulhat vagy 
panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 
t e l e f o n s z á m : + 3 6 1 3 9 1 1 4 0 0 ; f a x : + 3 6 1 3 9 1 1 4 1 0 ; e - m a i l : 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  

A személyes adatainak fentiek szerinti kezeléséhez az Ön, mint érintett önkéntes hozzájárulása 
szükséges. Ennek megfelelően, amennyiben a fentiekkel egyetért, kérem, szíveskedjen az alábbi 
hozzájáruló nyilatkozatot kitölteni, aláírni. 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Alulírott ……..................................................., ezúton kijelentem, hogy  

a) 18. életévemet betöltöttem, és  

b) a személyes adataim kezelésével és továbbításával kapcsolatos fenti tájékoztatást elolvastam és 
megértettem, és  

c) ennek ismeretében hozzájárulok a személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez. 

Kelt: ...........................[hely], ...................... [év] ......................[hó]...................... [nap] 

_______________________________ 

[aláírás]
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