
 1 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A VitaldentBp.hu Kft. páciensei vonatkozásában adatkezelőnek minősül. 

A vállalkozás, mint adatkezelő elérhetőségei: 

 

Név: VitaldentBp.hu Kft. 

Székhely: 1165 Budapest, Nógrádverőce u. 47/3. 

Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-947576 

Adószám: 22982108-1-42 

ügyvezető: Dr. Terenyi Ágnes 

Telefonszám: 36 30/418-4700 

e-mail cím: info@terenyiklinika.hu 

 

A következő személyes adatait kezeli az adatkezelő kezelt páciensei 

vonatkozásában: 

- neve, születési neve, születési idő, hely, anyja neve, állandó lakcíme, 

TAJ száma, telefonszáma, egészségügyi státusza, betegségei, 

gyógyszerei, röntgenfelvételek, fogászati laborvizsgálat eredményei, 

Hírlevélre történő feliratkozók esetében: 

- név és e-mail cím. 

 

Ezen fenti személyes adatok adatkezelővel történő közlésének célja: 

1. Az érintett személy által igénybe venni kívánt szolgáltatások nyújtása 

esetén a szolgáltatást igénybevevők azonosítása, velük történő 

kapcsolattartás, jogviszony létrehozása és a szolgáltatást teljesítése 

érdekében szükséges, 

2. jogszabályi előírásoknak való megfelelés, abban foglaltak teljesítése, 

továbbá 

3. szerződéses jogviszonyból származó ellenérték számlázása, könyvelése 

céljából. 

Az adatkezelő érdeke továbbá, hogy gazdasági tevékenysége körében a 

szolgáltatását igénybevevő személyek számára beazonosíthatóak legyenek 

annak érdekében, hogy szolgáltatását teljesíthesse, valamint az 

ellenszolgáltatások esetleges meg nem fizetése esetén a szolgáltatás 

igénybevevőjével a kapcsolat felvehető legyen. 

Az adatkezelő birtokába jutó személyes adatokhoz az adatvédelmi 

szabályzattal összhangban kerül sor, ellenőrizhető, visszavezethető módon. 

Személyes adatokat az adatkezelő csak a szükséges ideig tárol, figyelembe 

véve a jogszabályi előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 

napon belül pedig véglegesen törlésre kerülnek. Az adatkezelővel 
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szerződéses kapcsolatban álló partnerek, páciensek, szolgáltatást 

igénybevevők adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően a 

szolgáltatás visszatérő jellegére való tekintettel az érintett ez irányú írásbeli 

kérelem beérkezését követően nyomban törli az adatkezelő. 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, 

valamint szerződéses jogviszony létrehozása és teljesítése céljából történik a 

személyes adatok kezelése. A jogszabályokban foglaltak alapján az érintett 

személy hozzájárulásán alapul az adatkezelés jogszerűsége, melynél az 

érintett írásbeli hozzájárulásával kerülhet csak sor a személyes adatai 

kezelésére, tárolására, stb. 

Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik. 

Az adatkezelő által nyújtandó szolgáltatás igénybevételéhez előfeltétele, 

hogy az érintett személy az adatkezelőnek a szolgáltatás teljesítéséhez, a 

számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait közölje, ennek 

elmaradása esetén a szolgáltatás teljesítése körében az adatkezelő 

akadályba ütközik, mely az adatszolgáltatásra köteles fél hibájára 

visszavezethető oknak minősül és ez esetben a szolgáltatások nyújtására nincs 

lehetőség. Az adatszolgáltatás e körben az érintett hozzájárulásán alapul. 

A páciensek azt követően tudnak a szükséges szolgáltatásokban, 

kezelésekben részesülni, ha és amennyiben mind személyes adataikat, mind 

pedig egészségügyi és kezelési kartonjaikat a kezelést tervező, végző 

személyek rendelkezésére bocsátják.  

A személyes adatok körébe tartozó adatokat az adatkezelő csak és kizárólag 

olyan harmadik személyek részére továbbítja, amely felé közlési 

kötelezettsége jogszabályon vagy jogszabályban foglalt kötelezettség 

teljesítésén alapul. Ettől eltérő esetben pedig az érintett hozzájárulását 

úgyszintén beszerzi. 

 

A páciensek egészségügyi és kezelési kartonjainak megfelelő elektronikus 

nyilvántartási rendszer úgyszintén személyre szabottan, elkülönítetten és 

védetten csak az arra jogosult adatfeldolgozó részéről hozzáférhetőek, azzal, 

hogy az adatfeldolgozó jogosult és köteles a kezelést végző fogorvosnak, 

egészségügyi asszisztensnek kiadni a páciensre vonatkozó egészségügyi és 

kezelési kartont. Annak tartalmát csak a legszükségesebb mértékben 

használhatja fel, majd a felhasználását követően az adatfeldolgozónak kell 

visszaadnia. E körben az orvosi titoktartás és a jogszabályi felhatalmazások 

teszik lehetővé, hogy a kezelést végző és az adatkezelővel munkaviszonyban 

álló az adatfeldolgozón keresztül - adatvédelmi garanciák mellett - 

megismerje az érintett egészségügyi és kezelési kartonját. 
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Az adatkezelő az általa üzemeltett weboldal (http://terenyiklinika.hu/) 

látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem 

rögzít. Az adatkezelő által üzemeltett weboldal html kódja webanalitikai 

mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató 

hivatkozást tartalmaz. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, 

csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem 

alkalmas adatokat kezel.  

 

A hírlevélre feliratkozó személyek vonatkozásában az adatkezelés célja a 

hírlevél küldése. 

A vállalkozás által történő hírlevél küldés körében az igénybevett 

adatfeldolgozó, mint külső szerver-szolgáltató a Kobrateam Informatikai WHM 

Kft. (1165 Budapest, Margit, u. 114.). Továbbított adatok köre: a hírlevélre 

feliratkozó személyek e-mail címe. Az adattovábbítás célja: hírlevél kiküldése. 

 

Az adatkezelő az általa küldendő hírlevelére való feliratkozóknak általában 

havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és 

ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít. A hírlevelekben 

esetenként direktmarketinget helyez el az adatkezelő, így annak a felügyeleti 

hatósághoz történő bejelentése szükséges. A hírlevélre való feliratkozáshoz a 

név és e-mail cím megadása szükséges, az érintett személy hozzájárulásán 

alapul az adatkezelés. Az érintettek ez irányú adatait csak és kizárólag addig 

kezeli az adatkezelő, amíg annak törlését nem kéri az érintett. 

A hírlevelek kiküldéséhez az adatkezelő vállalkozás hírlevél küldő külső szervert 

és adatfeldolgozót vesz igénybe a harmadik személyek részére történő 

adattovábbítás jelen szabályzatban foglalt előírásai alapján. 

 

A személyes adatok kezelése körében általános szabályként állapítja meg a 

társaság, hogy a személyes adatokat csak a szükséges ideig tárolja és 

használja, a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőknek megfelelően. 

A szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen 

törlésre kerülnek. 

A vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatait a 

szerződéses jogviszony megszűnését követően törölni kell. 

 

Határidők vonatkozásában alkalmazni kell a 2011. évi XII. törvény, 2000. évi C. 

törvény, 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait.  

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeli az adatokat, így különösen hírlevélre történő regisztráció, 

valamint az egészségügyi adatok körében. 

 

A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy 

kezelésének korlátozását, tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével 

igényelheti. 

Az érintettnek jogában áll a panaszának benyújtásával felügyeleti hatóság 

határozatával, bírósági felülvizsgálatával, kereset indítással, kártérítési jogának 
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érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervezetnek, egyesületnek megbízást 

adni, amelyet az Európai Unió jogának megfelelően hoztak létre és célja a 

közérdek szolgálata, az érintettek jogainak, szabadságának védelme. 

 

Az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a 

felügyeleti hatósághoz kell eljuttatnia. 

 

A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elnök: dr. Péterfalvi Attila 

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834. 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

Budapest, 2018. május 25. 

 

Dr. Terenyi Ágnes 

VitaldentBp.hu Kft. ügyvezető 
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