
VIP DENTAL RÖNTGEN KFT.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Diagnosztikai  Ko zpontunk  az  É� rintetteket  (Pa� cienseket)  az  adatkezele�s
megkezde�se  elo� tt  jelen  adatkezele�si  ta� je�koztato�  u� tja�n  kí�va�nja  ta� je�koztatni  az
adatok  kezele�se�vel  kapcsolatos  te�nyekro� l,  í�gy  ku lo no sen  az  adatkezele�sek
ce� lja� ro� l,  jogalapja� ro� l,  az  adatkezele�sek  ido� tartama� ro� l.  Adatkezele�si
ta� je�koztato� nkban  foglalt  ta� je�koztata� sunk  kiterjed  az  Pa� cienseink,
szolga� ltata� sunkat  ige�nybe  vevo�  É� rintettek  adatkezele�seinkkel  kapcsolatos
jogaira e�s jogorvoslati leheto� se�geire is.

Ta� je�koztatni  szeretne�nk  Ö) nt  arro� l,  hogy  Diagnosztikai  Ko zpontunk  –  VIP
DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.  –  a  hata� lyos  szaba� lyoza� s  szerint  Adatkezelo� nek
mino� su l.  Mint  Adatkezelo� knek  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  sora�n  a
jogszeru� se�gre e�s tisztesse�gesse�gre kell  to rekednu nk.  Adatait  u� gy kell kezelju k,
hogy az az Ö) n sza�ma� ra a� tla� thato�  legyen, Ö) n minden adatkezele�si ponton tiszta�ba
legyen azzal, hogy szeme� lyes adatait hogyan gyu� jtju k, azt hol e�s milyen mo� don
haszna� ljuk fel, e�s adatait milyen mo� don, meddig kezelju k esetleg ezen adatokat
ba� rki sza�ma� ra tova�bbí�tjuk-e.

A  tisztesse�gesse�g  e�s  a� tla� thato� sa� g  elve  megko veteli  azt,  hogy  Ö) n  ta� je�koztata� st
kapjon az adatok kezele�se�nek ko ru lme�nyeiro� l,  í�gy a VIP DÉNTA� L Ko zpontunk
adatve�delmi e�s adatkezele�si gyakorlata� t jelen ta� je�koztata� sban  szeretne�nk Ö) nnel
megosztani.

Adatkezelő neve:  VIP Dental Röntgen Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége: VIP Dental Röntgen Kft.

Sze�khely:             1027 Budapest, Henger u. 2.

Ce�gjegyze�ksza�m:             01-09-874794

Ado� sza�m:             13817404-2-41

Ke�pviselo� :             Ve�kony Tibor
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Diagnosztikai Központjaink címe:           

 1027 Budapest, Feketesas u� t 3/B. 

 1075 Budapest, Mada� ch Imre u� t 11.

 3525 Miskolc, De�ryne�  utca 22.

 4026 Debrecen, Pe�terfia utca 31.

 8000 Sze�kesfehe�rva� r, Serege� lyesi u� t 17.

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: info@vipdental  .hu  

I. TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA 

(1)  Adatve�delmi  ta� je�koztata� sunk  ce� lja,  hogy  megismertessu k  Ö) nt
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTUNK  a� ltal alkalmazott adatve�delmi e�s adatkezele�si
elvekkel.  Az  Adatve�delmi  e�s  Adatkezele�si  Ta� je�koztata� sban  szaba� lyozott
adatve�delmi politika� t Diagnosztikai Ko zpontunk, mint Adatkezelo�  maga� ra ne�zve
ko telezo�  ero� vel ismer el. 

(2)  A  Ta� je�koztato�  rendelkeze�seinek  kialakí�ta� sakor  Diagnosztikai  Ko zpontunk
ku lo no s tekintettel vette figyelembe az Éuro� pai Parlament e�s a Tana�cs 2016/679
Rendelete�ben  („A� ltala�nos  Adatve�delmi  Rendelet”  vagy  „GDPR”),  e�s  az
informa� cio� s o nrendelkeze�si jogro� l e�s az informa� cio� szabadsa�gro� l szo� lo�  2011. e�vi
CXII. to rve�ny („Infotv.”) rendelkeze�seit.

II. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

(1)  Személyes  adat:  Ba� rmilyen  adat  vagy  informa� cio� ,  amely  alapja�n  egy
terme�szetes  szeme� ly  („É� rintett“)  –  ko zvetett  vagy  ko zvetlen  mo� don  –
azonosí�thato� va�  va� lik. 

(2) Egészségügyi adat: Égy terme�szetes szeme� ly testi vagy pszichikai ege�szse�gi
a� llapota� ra vonatkozo�  szeme� lyes adat, idee�rtve a terme�szetes szeme� ly sza�ma� ra
nyu� jtott  ege�szse�gu gyi  szolga� ltata� sokra  vonatkozo�  olyan  adatot  is,  amely
informa� cio� t hordoz a terme�szetes szeme� ly ege�szse�gi a� llapota� ro� l.

(3) Érintett:  Ba� rmely meghata� rozott, szeme� lyes adat alapja�n azonosí�tott vagy –
aka� r  ko zvetlenu l,  aka� r  ko zvetve  –  azonosí�thato�  terme�szetes  szeme� ly.
Szolga� ltata� sunkban e�rintett a Pa� ciens (ne�ha�ny esetben a hozza� tartozo�  is), aki a
szolga� ltata� st Diagnosztikai Ko zpontunkban ige�nybe veszi.
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(4)  Orvosi  titok:  a  gyo� gykezele�s  sora�n  az  Adatkezelo�  tudoma�sa� ra  jutott
ege�szse�gu gyi e�s szeme� lyazonosí�to�  adat, tova�bba�  a szu kse�ges vagy folyamatban
le�vo� ,  illetve  befejezett  gyo� gykezele�sre  vonatkozo� ,  valamint  a  gyo� gykezele�ssel
kapcsolatban megismert egye�b adat.

(5)  Egészségügyi  dokumentáció:  a  gyo� gykezele�s  sora�n  a  betegella� to�
tudoma� sa� ra  jutott  ege�szse�gu gyi  e�s  szeme� lyazonosí�to�  adatokat  tartalmazo�
feljegyze�s, nyilva�ntarta� s vagy ba� rmilyen ma�s mo� don ro gzí�tett adat, fu ggetlenu l
annak hordozo� ja� to� l vagy forma� ja� to� l.

(6)  Kezelést  végző  orvos:  az  e�rintett  gyo� gykezele�se� t  ve�gzo�  vagy  abban
ko zremu� ko do�  orvos.

(7)  Az  Érintett  hozzájárulása:  Az  e�rintett  akarata�nak  o nke�ntes,  konkre� t  e�s
megfelelo�  ta� je�koztata� son alapulo�  olyan konkre�t cselekedete (fe� lree�rthetetlen e�s
egye�rtelmu� ), ahol beleegyeze�se� t adja az o� t e�rinto�  szeme� lyes adatok kezele�se�hez. 

(8)  Privát  Egészségügyi  Szolgáltató:  A  Ko zpont,  ahol  Ö) n  az  ege�szse�gu gyi
ella� ta� st  ige�nybe  veszi,  ahol  a  pa�ciens  vizsga� lata  to rte�nik.  Jelen  esetben
DIAGNÖSZTIKAI KÖ) ZPÖNTUNK a VIP DÉNTAL RÖ) NTGÉN Kft.

(9)  Adatkezelés:  Az  alkalmazott  elja� ra� sto� l  fu ggetlenu l  a  szeme� lyes  adatokon
ve�gzett  ba� rmely  mu� velet  vagy  a  mu� veletek  o sszesse�ge,  í�gy  ku lo no sen  a
szeme� lyes  adatok  gyu� jte�se,  ro gzí�te�se,  rendszereze�se,  tagola� sa,  ta� rola� sa,
a� talakí�ta� sa,  megva� ltoztata� sa,  felhaszna� la� sa,  leke�rdeze�se,  betekinte�se,
felhaszna� la� sa,  ko zle�se,  tova�bbí�ta� sa,  terjeszte�se  vagy  egye�b  mo� don
hozza� fe� rheto� ve�  te� tele,  nyilva�nossa�gra  hozatala,  o sszehangola� sa  vagy
o sszekapcsola� sa, korla� toza� sa, to rle�se e�s megsemmisí�te�se. 

(10)  Adatkezelő:  Aki  az  adatkezele�s  ce� ljait  e�s  eszko zeit  –  o na� llo� an  vagy
ma� sokkal egyu tt – meghata� rozza. Jelen esetben Diagnosztikai Ko zpontunk.

(11)  Adatfeldolgozó:  Az  a  szolga� ltato� ,  aki  az  adatkezelo�  neve�ben  szeme� lyes
adatokat  kezel.  Szolga� ltata� sunkban  ilyen  lehet  a  betegdokumenta� cio� ra
haszna� latos  szoftver,  egy  laborszolga� ltato� ,  de  a  ko nyvele�s  is,  melyet  minden
tí�pusu�  adatkezele�su nkne� l pontosan meghata� rozunk. 

(12) Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozo� k o na� llo�  do nte�st nem hoznak, kiza� ro� lag
az  adatkezelo� kkel  ko to tt  szerzo� de�s,  e�s  a  kapott  utasí�ta� sok  szerint  jogosultak
elja� rni.  Az  adatfeldolgozo� k  2018.  ma� jus  25.  napja� t  ko veto� en  a  re�szu nkre  az
Adatkezelo� k

 

a� ltal  tova�bbí�tott  e�s  a� ltaluk  kezelt  vagy  feldolgozott  Szeme� lyes
adatokat a „GDPR“ a� ltal elo� í�rt rendelkeze�sekkel o sszhangban ro gzí�tik, kezelik, ill.
dolgozza�k  fel,  e�s  erro� l  nyilatkozatot  tesznek  az  Adatkezelo� k  re�sze�re.  Az
Adatkezelo� k elleno� rzik az Adatfeldolgozo� k munka� ja� t.
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(13) Címzett:  Az a terme�szetes vagy jogi szeme� ly, akivel a szeme� lyes adatokat
ko zlik.

(14)  Adatvédelmi  incidens: A  biztonsa�g  olyan  se�ru le�se,  amely  a  tova�bbí�tott,
ta� rolt  vagy  ma�s  mo� don  kezelt  szeme� lyesadatok  ve� letlen  vagy  jogellenes
megsemmisí�te�se� t,  elveszte�se� t,  megva� ltoztata� sa� t,  jogosulatlan  ko zle�se� t  vagy  az
azokhoz valo�  jogosulatlan hozza� fe� re�st eredme�nyezi

III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA 

(1) Diagnosztikai Ko zpontunk, mint Adatkezelo�  a szeme� lyes adatokat jogszeru� en
e�s  tisztesse�gesen,  valamint  az  a� tla� thato� sa� g  elveinek,  tova�bba�  a  hata� lyos
jogszaba� lyoknak e�s jelen Ta� je�koztato�  szaba� lyoza� sa�nak megfelelo� en kezeli. 

(2)  A  Szolga� ltata� s  ige�nybeve� tele�hez  elengedhetetlenu l  szu kse�ges  szeme� lyes
adatokat a vonatkozo�  jogszaba� lyokban meghata� rozott ce� lbo� l kezelju k vagy az Ö) n,
min Pa� ciens hozza� ja� rula� sa alapja�n, e�s kiza� ro� lag ce� lhoz ko to tten haszna� ljuk fel. A
kezelt  Szeme� lyes  adatok  ko re  ara�nyban a� ll  az  adatkezele�s  ce� lja� val,  azon nem
terjeszkedik tu� l.

(3) Minden olyan esetben, ha a szeme� lyes adatait Diagnosztikai Ko zpontunk az
eredeti  adatfelve�tel  ce� lja� to� l  elte�ro�  ce� lra  kí�va�nja  felhaszna� lni,  erro� l  Ö) nt
ta� je�koztatjuk,  e�s  ehhez  elo� zetes,  e�s  kifejezett  hozza� ja� rula� sa� t  megszerezzu k,
illeto� leg  leheto� se�get  biztosí�tunk  Pa�cienseink  sza�ma� ra,  hogy  a  felhaszna� la� st
megtiltsa�k. 

(4)  Mint  Adatkezelo�  a  megadott  szeme� lyes  adatokat  nem  elleno� rizzu k.  A
megadott szeme� lyes adatok megfelelo� se�ge�e� rt kiza� ro� lag az azt megado�  szeme� ly,
teha� t  Ö) n  felel.  I�gy  ke�rju k  Ö) no ket,  hogy  amikor  adataikat  megjelení�tik  vagy
bedikta� lja� k  Ko zpontjainkban,  azt  minden  esetben  elleno� rizze�k  vissza!
Amennyiben  me�gis  azt  tapasztalja,  hogy  adatai  helytelenu l  szerepelnek,
ta� je�koztato� nk  V.  pontja  (Pa� ciens  jogai  e�s  e�rve�nyesí�te�su k  mo� dja)  szerint  a
helyesbí�te�s joga�val e� lhet.

(5) A 16. e� lete�ve� t  be nem to lto tt szeme� ly – É� rintett – szeme� lyes adatai csak a
felette  szu lo� i  felu gyeletet  gyakorlo�  nagykoru�  szeme� ly  hozza� ja� rula� sa  esete�n
kezelhetju k.  Mint  Adatkezelo� knek  nem  a� ll  mo� dunkban  a  hozza� ja� rulo�  szeme� ly
jogosultsa� ga� t, illetve nyilatkozata�nak tartalma� t elleno� rizni, í�gy a Pa� ciens illetve a
felette szu lo� i  felu gyeletet gyakorlo�  szeme� ly szavatol aze�rt, hogy a hozza� ja� rula� s
megfelel a jogszaba� lyoknak. Ke�rju k ennek tudoma� sul ve� tele� t!

(6)  Diagnosztikai  Ko zpontunk  a� ltal  kezelt  szeme� lyes  adatokat  a  jelen
Ta� je�koztato� ban  meghata� rozott  Adatfeldolgozo� kon,  valamint  egyes  –  a  jelen
Ta� je�koztato� ban hivatkozott – Cí�mzetteken kí�vu l harmadik fe� lnek a� t nem adjuk. 
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(7)  Diagnosztikai  Ko zpontunk  a  kezelt  szeme� lyes  adat  helyesbí�te�se�ro� l,
korla� toza� sa� ro� l illetve to rle�se�ro� l az e�rintett Pa� cienst, tova�bba�  mindazokat e�rtesí�ti,
akiknek  kora�bban  a  szeme� lyes  adatot  adatkezele�s  ce� lja� ra  tova�bbí�totta.  Az
e�rtesí�te�st csak akkor mello� zzu k, ha ez az adatkezele�s ce� lja� ra valo�  tekintettel az
e�rintett jogos e�rdeke� t nem se�rti.

IV. ADATKEZELÉSEINK BEMUTATÁSA 

(1) Ko zpontunk foga� szati ke�palkoto�  diagnosztikai szolga� ltata� st nyu� jto�  gazdasa�gi
ta� rsasa� g.

(2)  Diagnosztikai  Ko zpontunk  a  Pa� ciensek  kezele�se� t  ve�gzo�  orvosokkal  –
elso� sorban foga� szati ella� ta� st nyu� jto�  orvosokkal- a� ll kapcsolatban, az e�rintettek az
orvosok beutala� sa, vagy javaslata alapja�n keru lnek kapcsolatba a VIP DÉNTÉA� L
RÖ) NTGÉN Ko zponttal.

(3)  A  VIP  DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.  kiza� ro� lag  a  beutalo� ban  szereplo� ,  vagy  a
szolga� ltata� st ige�nybe vevo�  Pa� ciens a� ltal ke�rt diagnosztikai vizsga� latot ve�gzi el. 

(4) Ko zpontunk gyo� gykezele�st nem ve�gez, az elke�szu lt felve�teleket nem elemzi,
hanem  azt  az  É� rintett,  valamint  a  kezele�se� t  ve�gzo�  orvosa  rendelkeze�se�re
bocsa� tja. Mindezek alapja�n Ko zpontunk kiza� ro� lag az elke�szu lt felve�teleket kezeli,
azokbo� l semmilyen ko vetkeztete�st nem von le, az e�rintett re�sze�re gyo� gykezele�st
nem  javasol.  Az  e�rintett  gyo� gykezele�se� t  az  e�rintett  kezelo� orvosa  ve�gzi,  az
teve�kenyse�gu nk  ehhez  kapcsolo� do�  ke�palkoto�  diagnosztikai  vizsga� latok
elve�gze�se, amely az Ö) n ege�szse�gi a� llapota�nak felta� ra� sa� t ce� lozza. 

(5) Diagnosztikai Ko zpontjainkkal kapcsolatba keru lo�  Pa� cienseink – ba� rmelyik
Ko zpontban  is  veszik  ige�nybe  szolga� ltata� sunkat  -  ugyanolyan  adatkezele�si
gyakorlattal tala� lkozhatnak.

(6)  VIP  DÉNTA� L  Ko zpontunk  a  terme�szetes  szeme� lyazonosí�to�  adatokat  az
É� rintetto� l veszi fel. 

(7) Amennyiben Ö) n beutalo� val keresi fel, a beutalo� n szereplo�  adatokat ro gzí�tju k.
Kolle�ga� ink az okma�nyokat kiza� ro� lag abbo� l a ce� lbo� l vizsga� lja� k, hogy elleno� rizze�k
az adatok helyesse�ge� t, de ma� solatot egyetlen esetben sem ke�szí�tenek ro� la.

(8)  Nyilva�ntarta� sra  aze�rt  van  szu kse�g,  hogy  a  szolga� ltata� st  ige�nybe  vevo� ro� l
visszakeresheto�  legyen, hogy mikor, milyen felve� telek ke�szu ltek.

(9)  Amennyiben  Ö) n  beutalo� val  e�rkezik,  Ko zpontunk  felte� telezi,  hogy  Ö) n  a
beutalo�  orvosto� l megkapta a szu kse�ges ta� je�koztata� st, de mint Adatkezelo� k ebben
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az  esetben  is  ta� je�koztatjuk  Ö) no ket  a  vizsga� lat  menete�ro� l  e� s  hata� sairo� l  az
adatkezele�sen kí�vu l. 

(10) Amennyiben Ö) n beutalo�  ne� lku l e�rkezik, Ko zpontunk minden esetben pontos
ta� je�koztata� st ad a vizsga� lat menete�ro� l, mo� dja� ro� l, eredme�nye�ro� l.

(11) Az elke�szu lt felve�telt A VIP DÉNTAL RÖ) NTGÉN KFT. minden esetben a� tadja
Ö) nnek. A felve� telt Ko zpontunk az e�rintett orvosa a� ltal ele�rheto�  ta� rhelyre felto lti,
í�gy az orvos a felve�telt elektronikus u� ton is el tudja e�rni. Az orvosok csak a saja� t
betegeik  felve� teleit  e� rik  el,  regisztra� cio�  uta�n.  Az  orvosok  e�s  a  szolga� ltata� st
ige�nybe vevo�  pa� ciensek o sszekapcsola� sa a beutalo�  alapja�n, vagy a Pa�ciens a� ltal az
orvosra vonatkozo�  informa�cio� k alapja�n to rte�nik. 

(12)  Ko zpontunk  a  felve� tel  elke�szí�te�se�n  e�s  ta� rola� sa�n  kí�vu l  semmilyen  ma� s
adatkezele�st nem ve�gez. A felve� teleket nem e�rte�kelju k, diagno� zist nem ke�szí�tu nk.

(13) Ha a Pa� cienseink kezele�se� t ve�gzo�  orvos – a Pa� cienssel egyeztetve- ke�ri, a
felve� telt  a  VIP  DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.  elku ldi  a  vele  kapcsolatban  a� llo�
radiolo� gus  orvos  re�sze�re,  aki  a  felve� telt  kie�rte�keli.  A  radiolo� gus  a  leletet  a
Ko zpontunknak ku ldi meg, melyet tova�bbí�tunk a kezele�st ve�gzo�  orvos re�sze�re. A
leletet nem Ko zpontunk  ke�szí�ti, a lelet elke�szí�te�se szempontja�bo� l csak ko zvetí�to�
szerepet to lt be a kezelo�  orvos e�s a radiolo� gus ko zo tt. 

(14) A lelet kezelo�  orvoshoz to rte�no�  tova�bbí�ta� sa� t ko veto� en azt Ko zpontunk to rli.
A lelet a kezele�st ve�gzo�  orvosna� l az ege�szse�gu gyi dokumenta� cio�  re�sze� t ke�pezi a
tova�bbiakban.

AZ  ALÁBBI  ADATOKAT  KEZELJÜK,  AKKOR,  AMIKOR  EGYÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁST  VESZ  IGÉNYBE  A  VIP  DENTAL  RÖNTGEN  KFT.
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTJAIBAN:

1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Amikor  Ön  felkeresi  a  VIP  DENTAL  RÖNTGEN KFT.  bármelyik  telephelyén
szolgáltatásunkat és igénybe veszi az egészségügyi ellátást beutalóval vagy beutaló
nélkül, a tájékoztatást  követően az egészségügyi ellátás érdekében elkérjük adatait.
Célunk  a  visszakereshetőség  és  a  betegjogok  érvényesítése.  Diagnosztikai
Központunk a beutalón szereplő, vagy az  Ön által megnevezett vizsgálatot végzi el,
amely  eredményeképpen  felvétel  készül.  A  felvételt  VIP  DENTÁL  Központunk
átadja a szolgáltatást igénybe vevő Páciensnek, és azt elektronikus úton is tárolja. Az
elkészült felvétel különleges adatnak és egészségügyi adatnak minősül.
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 A  személyes  adatok  tervezett  kezelésének  célja: Pácienseink
diagnosztikai vizsgálata és annak dokumentálása. 

 Adatkezelés  jogalapja: Jogi  kötelezettség  jogalapja  (1997.  évi  CLIV.
Törvény az  egészségügyről;  1997.  évi  LXXXIII.  Törvény  a  kötelező
egészségbiztosítás  ellátásairól, 62/1997.  (XII.  21.)  NM  rendelet  az
egészségügyi  és  a  hozzájuk kapcsolódó személyes  adatok kezelésének
egyes kérdéseiről)

 Érintettek kategóriái: A szolgáltatást igénybe vevő Páciensek.
 Kezelt  személyesadatok: Az  azonosításhoz  és  ellátáshoz  szükséges

adatok:  név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással
összefüggő  adatok,  kezelőorvos  neve  (amennyiben a  beutaló  szerepel
vagy Ön megadja).

 A személyesadatok címzettje:  Amennyiben hozzájárul, kezelőorvosa.
 Tárolási  hely: Saját  fejlesztésű  betegirányítási  szoftver  és

felvételmegosztó alkalmazás.
 Adatkezelés  tervezett  időtartama: 1997.  évi  XLVII.  törvény  az

egészségügyi  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyesadatok  kezeléséről  és
védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  szabályozásban és  a  62/1997.  (XII.
21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott  időtartam (Eütv. 30.
§ (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések
esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év)

Az ella� ta� ssal  egyido� ben nyilva�ntarta� sunkba bekeru l  az  Ö) n  fogorvosa�nak neve,
amely  az  a� tadott  beutalo� n  feltu� ntetett  orvos.  Amennyiben  Ö) n  beutalo�  ne� lku l
e�rkezik,  orvosa�nak  neve� t  meg  kell  adnia,  hogy  a  felve� telt  az  orvossal  o ssze
lehessen  kapcsolni.  Az  o sszekapcsola� s  ellen  tiltakozhat.  Amennyiben  Ö) n  az
orvosa  neve�t  nem adja  meg,  nem lesz  lehetse�ges  a  felve�tel  on-line  u� ton  valo�
tova�bbí�ta� sa.

2. BEJELENTKEZÉS   A  VIP  DENTAL  RÖNTGEN  KFT.  DIAGNOSZTIKAI
KÖZPONTJÁBA

     
Bejelentkeze�ssel kapcsolatos adatok kezele�se akkor to rte�nik, amikor ido� pontot
foglal  a  VIP DÉNTAL RÖ) NTGÉN KFT.  a� ltal  mu� ko dtetett  Diagnosztikai  Ko zpont
egyike�be. Ko zpontjainkba leheto� se�ge van telefonon e�s e-mail-en is bejelentkezni.

 A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpont-
egyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás.

 Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk jogalapja.
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 Érintettek  kategóriái: Az  ellátás  igénybevételét  kezdeményező
Páciensek.

 Kezelt  személyesadatok: Név,  telefonszám,  e-mail  cím,  választott
ellátás,  időpont.  Telefonszámát  és  e-mail  elérhetőségét  a  könnyebb
kapcsolattartás végett kezeljük.

 Adatfeldolgozó: Facebook az ott történő üzenetküldés estén.
 Tárolási hely: Saját fejlesztésű betegirányítási szoftverünkben tároljuk

adatait.
 Adatkezelés tervezett időtartama: Minden tárgyév végén töröljük a

bejelentkező e-maileket.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik
fél)  adatait  jeleníti  meg,  úgy  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  harmadik  fél
beleegyezésével  Ön  rendelkezzen! Ennek  ellenőrzését  nem  áll  módunkban
megtenni!  Amennyiben,  mint  szülő/gondviselő  kiskorú gyermeke számára foglal
időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

3. PARKOLÁSI  KEDVEZMÉNY  IGÉNYBEVÉTELÉVEL  KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS 

     
Amennyiben  Diagnosztikai  Ko zpontunkba  ge�pkocsija� val  e� rkezik,  a  ge�pkocsi
rendsza�ma�nak feltu� ntete�se�vel a helyszí�nen kifizetett „felve� tel” dí�ja� bo� l jo� va� í�runk
meghata� rozott parkola� si  dí�j  o sszeget.  A rendsza�m megada�sa nem ko telezo� ,  de
csak  annak megada� sa� val  van  leheto� se�gu nk  a  jo� va� í�ra� st  megtenni,  mert  a  napi
pe�nzu gyi  elsza�mola� s  re�sze�t  ke�pzi.  Az  adatokat  a  pe�nzu gyi  elsza�mola� s  miatt
szu kse�ges kezelnu nk az ala�bbiak szerint. 

 A  személyes  adatok  tervezett  kezelésének  célja:  Pácienseknek
nyújtott kedvezmény igénybevételének dokumentálása.

 Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 Érintettek  kategóriái: Azon  Páciensek,  akik  a  jóváírás  végett

gépkocsijuk rendszámát Központunkkal megosztják..
 Kezelt személyesadatok: Név, gépkocsi rendszáma
 Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
 Tárolási hely: Recepción naponta vezetett táblázat.
 Adatkezelés  tervezett  időtartama: Minden  tárgyhónapot  követő

hónap 21.napja vagy az Ön kérelmére ezt megelőzően is. 

4. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

A diagnosztikai ella� ta� st ko veto� en a „felve� tel” a� tada� sa� val egyido� ben Ko zpontunk
sza�mla� t a� llí�t ki, í�gy a sza�mla� za� ssal o sszefu ggo�  adatait a tova�bbiakban kezelju k. 
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 A  személyes  adatok  tervezett  kezelésének  célja: Pénzügyi
elszámolás, bizonylati rend.

 Adatkezelés  jogalapja: Jogi  kötelezettség  jogalapja  (2000.  évi  C.
törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi
adóról).

 Érintettek  kategóriái: Minden  Érintett,  akiknek  nevére
készpénzfizetési számla kiállítására került sor.

 Kezelt  személyesadatok: Számlafizető  neve  és  számlázási  címe,
esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója.

 A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Adatfeldolgozó: SZO-GESTIO Kft. Könyvelés (székhely:1016 Budapest,

Hegyalja  u� t  21.  III.  em.  1. ,  ce�gjegyze�ksza�m:01-09-674573,
ado� sza�m:10897490-2-419).

 Tárolási  hely: Saját  fejlesztésű  betegirányítási  szoftver,  Könyvelő
székhelye.

 Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről;
2007.  évi  CXXVII.  törvény  az  általános  forgalmi  adóról  szóló
rendelkezései szerint 8+ 1 év időtartamban.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik
fél)  adatait  jeleníti  meg,  úgy  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  harmadik  fél
beleegyezésével  Ön  rendelkezzen!  Ennek  ellenőrzését  nem  áll  módunkban
megtenni!

5. KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.

Ta� je�koztatjuk Ö) no ket,  hogy Diagnosztikai Ko zpontunk ta�bla� val jelzett teru letein
e�s  helyise�geiben  elektronikus  megfigyelo� rendszert  alkalmazunk  A  kamera�k
egyes esetben e� lo� ke�pet mutatnak, de ma� s kamera� ink ke�pro gzí�te�st e�s ta� rola� st is
leheto� ve�  tesznek.   A  kamera�s  megfigyelo� -  e�s  ro gzí�to�  rendszer  mu� ko dtete�se  a
Diagnosztikai  Ko zpontunk  e�s  a  Ko zpont  szolga� ltata� sa� t  ige�nybe  vevo� k  jogos
e�rdeke�nek ve�delme, vagyonve�delem. A Kamera�kra vonatkozo�  szaba� lyoza� sunkat
Kamera  Szaba� lyzatunk  re�szletesen  is  ro gzí�ti,  amely  ele�rheto�  a  VIP  DÉNTAL
RÖ) NTGÉN KFT. Ko zpontjaiban.

 A  személyes  adatok  tervezett  kezelésének  célja: Önök  és
Diagnosztikai Központunk biztonsága,  vagyonvédelme.

 Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. 
 Érintettek kategóriái:  Mindenki, aki a VIP DENTAL Röntgen Kft. által

működtetett Diagnosztikai Központ területére belép.
 Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe!
 Tárolás helye: VIP DENTAL RÖNTGEN KFT. szervere.
 Adatkezelés  tervezett  időtartama: Maximum 3  nap,  de  az  Érintett

által történő törlésig,  tiltakozásig
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V. A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA 

1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

(1)  Ö) n,  mint  Pa� ciens  ke�rheti,  hogy  a  Diagnosztikai  Ko zpontunk  ta� je�koztassa,
kezeli-e  a  szeme� lyes  adata� t,  e�s  ha  igen,  akkor  az  a� ltalunk  kezelt  szeme� lyes
adatokhoz biztosí�tsunk az Ö) n sza�ma� ra hozza� fe� re�st. 

(2) Szeme� lyes adatainak kezele�se�vel kapcsolatosan ba� rmikor í�ra� sban fordulhat
Hozza�nk. Diagnosztikai Ko zpontunk cí�me�re ku ldo tt aja�nlott vagy te�rtiveve�nyes-
aja�nlott  leve� lben,  illetve  a  VIP DÉNTAL RÖ) NTGÉN KFT. mail  cí�mre ku ldo tt  e-
mailben  ta� je�koztata� st  is  ke�rhet.  A  leve� lben  ku ldo tt  ta� je�koztata� ske�re�st  akkor
tekintju k hitelesnek, ha a megku ldo tt ke�relem alapja�n a Pa�ciens egye�rtelmu� en
beazonosí�thato� .  Az  e-mailben  ku ldo tt  ta� je�koztata� ske�re�st  a  VIP  DÉNTAL
RÖ) NTGÉN KFT. csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Pa� ciens regisztra� lt e-mail
cí�me�ro� l ku ldik. Éz azonban nem za� rja ki azt, hogy a ta� je�koztata� s megada� sa elo� tt
Diagnosztikai Ko zpontunk a Pa�cienst ma� s mo� don is beazonosí�tsa. 

(3)  A  ta� je�koztata� s  ke�re�se  kiterjedhet,  a  Pa� ciensro� l  az  Adatkezelo�  a� ltal  kezelt
adataira,  azok  forra� sa� ra,  az  adatkezele�s  ce� lja� ra,  jogalapja� ra,  ido� tartama� ra,  az
esetleges  adatfeldolgozo� k  neve�re  e�s  cí�me�re,  az  adatkezele�ssel  o sszefu ggo�
teve�kenyse�gekre, valamint a szeme� lyes adatoknak tova�bbí�ta� sa esete�n arra, hogy
kik e�s milyen ce� lbo� l kapta�k vagy kapja�k meg adatait. 

2. Helyesbítéshez való jog

(1) Ke�rheti Ö) n Diagnosztikai Ko zpontunkto� l,  hogy az a� ltalunk kezelt pontatlan
szeme�lyes adatait helyesbí�te�su k. Figyelembe ve�ve az adatkezele�s ce� lja� t, ke�rheti a
hia�nyos szeme� lyes adatok kiege�szí�te�se� t is. 

3. Törléshez való jog

(1)  A  Pa� ciens  ke�rheti  a  Diagnosztikai  Ko zpontunk  a� ltal  kezelt  szeme� lyes
adatainak to rle�se� t. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére
jogszabály felhatalmazást ad! Teha� t, amennyiben Ö) n a IV. Pontban feltu ntetett
„Adatkezele�seink  felsorola� sa  e�s  ce� lja“  fejezetben  tala� lhato�  egyes
adatkezele�sekne� l, az adatkezele�s jogalapja re�szne� l a „jogi ko telezettse�g jogalapja“
megjelo le�st  la� tja,  azon adatok to rle�se� t  nem a� ll  mo� dunkban megtenni,  mert  az
adatok ta� rola� sa� t jogszaba� ly í�rja elo�  az Diagnosztikai Ko zpontunk sza�ma� ra. Ilyen
adatok  ku lo no sen  az  ege�szse�gu gyi  ella� ta� ssal  e�s  sza�mla� za� ssal  o sszefu ggo�
adatkezele�sek. A to rle�si ke�relem megtagada� sa� ro� l  minden esetben ta� je�koztatjuk
Ö) nt,  megjelo lve  a  to rle�s  megtagada� sa�nak  indoka� t.  Szeme� lyes  adat  to rle�se�re
ira�nyulo�  ige�ny teljesí�te�se� t ko veto� en, annak teljesí�te�se esete�n azonban felhí�vjuk
figyelme�t, hogy a kora�bbi (ma�r to ro lt) adatok nem a� llí�thato� ak helyre!
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)  Ö) n,  mint  szolga� ltata� sunkat  ige�nybe  vevo�  Pa� ciens  ke�rheti,  hogy  szeme� lyes
adatainak kezele�se� t Diagnosztikai Ko zpontunk korla� tozza, akkor ha Ö) n  vitatja a
kezelt  szeme� lyes  adatok  pontossa�ga� t.  Ébben  az  esetben  a  korla� toza� s  arra  az
ido� tartamra vonatkozik, amely leheto� ve�  teszi, hogy az Adatkezelo�  elleno� rizze a
szeme� lyes adatok pontossa�ga� t. 

(2)  Ke�rheti,  hogy  szeme� lyes  adatainak  kezele�se� t  Diagnosztikai  Ko zpontunk
korla� tozza akkor is, ha az adatkezele�s jogellenes, de Ö) n, mint Pa� ciens ellenzi a
kezelt  szeme� lyes  adatok  to rle�se� t,  e� s  ehelyett  ke�ri  azok  felhaszna� la� sa�nak
korla� toza� sa� t. 

(3) A Pa� cienske�nt tova�bba�  akkor is ke�rheti, hogy szeme� lyes adatainak kezele�se� t
Diagnosztikai  Ko zpontunk  korla� tozza,  ha  az  adatkezele�s  ce� lja  ugyan  ma� r
megvalo� sult,  de  Ö) n  ige�nyli  azok  Adatkezelo�  a� ltali  kezele�se� t  jogi  ige�nyek
elo� terjeszte�se�hez, e� rve�nyesí�te�se�hez vagy ve�delme�hez. 

5. Az adathordozhatósághoz való jog

(1)  A  Pa� ciens  ke�rheti,  hogy  Diagnosztikai  Ko zpontunk  a  Pa� ciens  a� ltal
rendelkeze�se�re  bocsa� tott  e�s  automatiza� lt  mo� don  kezelt  szeme� lyes  adatokat
ge�ppel  olvashato�  forma� tumban  megkapja  vagy  azokat  egy  ma� sik  Adatkezelo�
re�sze�re tova�bbí�tsa. 

6. A tiltakozáshoz való jog

(1)  A  Pa� ciens  tiltakozhat  szeme� lyes  adatainak  kezele�se  ellen  amennyiben  a
szeme� lyes adatok kezele�se ko zvetlen u zletszerze�s e�rdeke�ben to rte�nik. 

VI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

(1) Amennyiben Diagnosztikai Ko zpontunkhoz ke�relem e�rkezik be,  u� gy leheto�
leggyorsabban, de legke�so� bb 30 napon belu l í�ra� sban ta� je�koztatjuk Ö) nt a ke�relem
alapja�n foganatosí�tott inte�zkede�sekro� l. 

(2)  Amennyiben  a  ke�relem  o sszetettse�ge  vagy  egye�b  objektí�v  ko ru lme�ny
indokolja,  a fenti  hata� rido�  egyszer,  legfeljebb 60 nappal meghosszabbí�thato� .  A
hata� rido�  meghosszabbí�ta� sa� ro� l  í�ra� sban  e�rtesí�tju k  Ö) nt  a  meghosszabbí�ta� s
megfelelo�  indokola� sa� val egyu tt.

(3) Az elso�  ta� je�koztata� st ingyenesen biztosí�tjuk, kive�ve, ha:
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 a Pa�ciens isme�telten, le�nyege�ben va� ltozatlan tartalomra ke�r ta� je�koztata� st,
inte�zkede�st;

 a ke�relem egye�rtelmu� en megalapozatlan;
 a ke�relem tu� lzo� .

(4) Amennyiben a ke�relmezo�  papí�ralapon, vagy elektronikus adathordozo� n (CD-
n vagy DVD-n) ke�ri  az adatok a� tada� sa� t,  u� gy Adatkezelo�  az e�rintett adatok egy
ma� solati  pe� lda�nya� t  ingyenesen  a� tadja  a  ke�rt  mo� don  (kive�ve,  ha  a  va� lasztott
platform technikailag ara�nytalan nehe�zse�get jelentene). Minden tova�bbi ige�nyelt
pe� lda�nye�rt  adminisztra� cio� s  dí�jat  sza�molhat  fel,  melyro� l  elo� re  ta� je�koztatjuk  a
ke�relmezo� t.

(5)  Diagnosztikai  Ko zpontunk  a  ke�relemre  adando�  va� lasza� t  elektronikus
forma�ban teszi meg, kive�ve, ha:

 az  É� rintett  kifejezetten  elte�ro�  mo� don  ke�ri  a  va� laszt,  e�s  az  nem  okoz
indokolatlanul magas to bbletkiada�st Diagnosztikai Ko zpontunknak;

 Diagnosztikai  Ko zpontunk  nem  ismeri  az  É� rintett  elektronikus
ele�rheto� se�ge� t.

VII. ADATBIZTONSÁG

(1)  Diagnosztikai  Ko zpontjaink  a� ltal  kezelt  adatokat  –  mind  papí�r,  mind
elektronikus forma�ban – a sze�khelye�n o� rzi.

(2) Az elektronikusan kezelt adatok ve�delme e�rdeke�ben a technika mindenkori
a� lla� sa szerint megfelelo�  szintu�  biztonsa�got nyu� jto�  megolda�sokat alkalmazunk. A
megfelelo� se�g  vizsga� lata  sora�n  ku lo no s  hangsu� lyt  kap  Diagnosztikai
Ko zpontunkban ve�gzett adatkezele�s sora�n felmeru lo�  kocka�zat me�rte�ke.

(3)  Diagnosztikai  Ko zpontunk  mindent  megtesz  annak  e�rdeke�ben,  hogy
gondoskodjon a szolga� ltata� st  ige�nybe vevo�  Pa� ciensek adatainak biztonsa�ga� ro� l,
megteszi tova�bba�  azokat a szu kse�ges technikai e�s szerveze�si inte�zkede�seket e�s
kialakí�tja azokat az elja� ra� si szaba� lyokat, amelyek az Rendelet valamint az egye�b
adat- e�s titokve�delmi szaba� lyok e�rve�nyre juttata� sa�hoz szu kse�gesek. 

(4) Diagnosztikai Ko zpontunk adatba� zisa�ban ta� rolt e�rintetti adatokhoz kiza� ro� lag
Diagnosztikai Ko zpontunk erre kifejezett jogosultsa� ggal rendelkezo�  munkata� rsai
fe�rhetnek hozza�  a hozza� fe� re�si szintek kialakí�tott me�rte�ke� ig.

(5)  Biztosí�tjuk,  hogy  a  felvett,  ta� rolt,  illetve  kezelt  adatok  ve�dettek  legyenek,
illeto� leg megakada� lyozzuk azok ve� letlen elveszte�se� t, jogtalan megsemmisu le�se� t,
jogosulatlan  hozza� fe� re�se� t,  jogosulatlan  felhaszna� la� sa� t  e�s  jogosulatlan
megva� ltoztata� sa� t,  jogosulatlan  terjeszte�se� t.  É  ko telezettse�g  teljesí�te�se�re
Diagnosztikai  Ko zpontunk  minden  olyan  harmadik  felet  felhí�v,  akik  re�sze�re
szeme� lyes adatokat tova�bbí�t.
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(6)  Szolga� ltata� sunk  informatikai  rendszere� t  tu� zfallal  ve�di  a  jogosulatlan
hozza� fe� re�s ellen.

(7)  Az  Adatkezelo� ,  e� s  esetlegesen  ige�nybe  vett  Adatfeldolgozo� i  mindenkor
ve�delmet biztosí�tanak informatikai rendszereik ellen ira�nyulo�  csala� s, ke�mkede�s,
ví�rusok,  beto re�sek,  ronga� la� s,  terme�szeti  csapa�sok  ellen.  Diagnosztikai
Ko zpontunk,  mint  Adatkezelo�  e� s  az  Adatfeldolgozo� ink  is  szerverszintu�  e� s
alkalmaza�sszintu�  ve�delmi elja� ra� sokat alkalmaznak. Adatfeldolgozo� ink ezekro� l a
ve�delmi  elja� ra� sokro� l  nyilatkozatban  vagy  mega� llapoda�sban  biztosí�tja� k
Diagnosztikai Ko zpontunkat.

(8)  Az  adatok  ta� rola� sa� ra  haszna� lt  eszko zo k  jelszo� val  ve�dettek,  a
Szolga� ltata� sunkban  meghata� rozott  mo� don  a  hozza� fe� re�si  szintek  szigoru� an
szaba� lyozottak.

(9) A papí�r alapon ta� rolt dokumentumok esete�ben olyan za� rt ta� rola� st alkalmaz,
amely  megakada� lyozza  a  jogosulatlan  hozza� fe� re�st.  A  papí�r  alapon  ta� rolt
dokumentumok  hozza� fe�re�se� t  Diagnosztikai  Ko zpontunk  jogosultsa� gi  szintek
bee�pí�te�se�vel szaba� lyozza. 

(10) Diagnosztikai Ko zpontunk fele�  interneten keresztu l – ba� rmely forma�ban –
tova�bbí�tott  u zenetek  fokozottan  ki  vannak  te�ve  az  olyan  ha� lo� zati
fenyegete�seknek, amelyek az informa� cio� k mo� dosí�ta� sa� ra,  illete�kteleneknek valo�
hozza� fe� re�sre,  vagy  egye�b  illega� lis  teve�kenyse�gre  vezetnek.  Az  ilyen  vesze� lyek
elha� rí�ta� sa� ra  ugyanakkor  Diagnosztikai  Ko zpontunk  mindent  megtesz,  ami  a
mindenkori  technika  a� lla� sa  szerint,  e�sszeru� en  megteheto� ,  e� s  to� le  elva� rhato� .
Énnek  e�rdeke�ben  az  alkalmazott  rendszerek  megfigyele�s  alatt  a� llnak,  hogy  a
biztonsa�gi  elte�re�seket  ro gzí�thesse,  hogy  bizonyí�te�kot  szerezzen  biztonsa�gi
eseme�nyre  vonatkozo� lag,  illetve,  hogy  vizsga� lhassa  az  o� vinte�zkede�sek
hate�konysa�ga� t.  

(11) A www.vipdental.hu oldal SSL titkosí�ta� st haszna� l.

VIII. PANASZOK KEZELÉSE

(1) Adatve�delmi vonatkoza� su�  ke�relme�t, tiltakoza�sa� t, panasza� t az adatkezele�ssel
kapcsolatos ke�rde�seit e�s e�szreve�teleit a VIP DÉNTAL RÖ) NTGÉN KFT. kezeli. 

(2) Amennyiben Ö) nnek a szeme� lyes adataival kapcsolatos tiltakoza� sa� t, panasza� t,
ke�relmeit Ko zpontunkna� l nem sikeru lt megnyugtato�  mo� don rendeznie, vagy Ö) n
ba� rmikor  u� gy  í�te� li  meg,  hogy  szeme� lyes  adatai  kezele�se�vel  kapcsolatban
jogse�relem ko vetkezett be, vagy annak ko zvetlen vesze� lye fenna� ll, u� gy a Nemzeti
Adatve�delmi e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� gna� l jogosult bejelente�st tenni. 
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(3) Az adatkezele�ssel kapcsolatos panasza�val ko zvetlenu l a Nemzeti Adatve�delmi
e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� ghoz fordulhat: 

Nemzeti Adatve�delmi e�s Informa� cio� szabadsa�g Hato� sa� g
Sze�khely: 1125 Budapest, Szila� gyi Érzse�bet fasor 22/c

Postací�m: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400

É-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(4)  Amennyiben  a  VIP  DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.  Diagnosztikai  Ko zpontunk
hivatalos megkerese�st kap az arra jogosult hato� sa� gokto� l, u� gy ko telezo�  jelleggel
a� tadja a meghata� rozott szeme� lyes adatokat. Kiza� ro� lag olyan adatokat adunk a� t,
amelyek  felte� tlenu l  szu kse�gesek  a  megkereso�  hato� sa� g  a� ltal  megjelo lt  ce� l
ele�re�se�hez.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS

(1)  Amennyiben  adatve�delmi  incidens  to rte�nik,  Diagnosztikai  Ko zpontunk
indokolatlan ke�sedelem ne� lku l, de legke�so� bb 72 o� ra� val azuta�n, hogy az incidens a
tudoma� sa� ra jutott, bejelenti az illete�kes Felu gyeleti Hato� sa� gnak azt, kive�ve ha az
adatve�delmi  incidens  valo� szí�nu� sí�theto� en  nem  ja� r  kocka�zattal  a  terme�szetes
szeme� lyek jogaira e�s szabadsa�gaira ne�zve.

(2) Ha az adatve�delmi incidens ve� lheto� en magas kocka� zattal ja� r a terme�szetes
szeme� ly  jogaira  e�s  szabadsa�gaira  ne�zve,  a  VIP  DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.
indokolatlan  ke�sedelem  ne� lku l  ta� je�koztatja  Ö) nt  -  az  É� rintettet  (Pa� cienst)-  az
adatve�delmi  incidensro� l  e�s  megteszi  a  belso�  szaba� lyzatban  meghata� rozottak
szerinti inte�zkede�seit.

X. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 (1) Az Éuro� pai Parlament e�s a Tana� cs (ÉU) 2016/679 rendelete (2016. a�prilis
27.)  a  terme�szetes  szeme� lyeknek  a  szeme� lyes  adatok  kezele�se  tekintete�ben
to rte�no�  ve�delme�ro� l e� s az ilyen adatok szabad a� ramla� sa� ro� l, valamint a 95/46/ÉK
rendelet  hata� lyon  kí�vu l  helyeze�se�ro� l  (a� ltala�nos  adatve�delmi  rendelet;  a
tova�bbiakban: „GDPR”)

(2) 2013. e�vi V. to rve�ny a Polga� ri To rve�nyko nyvro� l 

(3)  2011.  e�vi  CXII.  to rve�ny  az  informa� cio� s  o nrendelkeze�si  jogro� l  e� s  az
informa� cio� szabadsa�gro� l 
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(6)  2008.  e�vi  XLVIII.  to rve�ny  a  gazdasa�gi  rekla�mteve�kenyse�g  alapveto�
felte� teleiro� l e� s egyes korla� tairo� l 

(7) 2007. e�vi CXXVII. to rve�ny az a� ltala�nos forgalmi ado� ro� l

(8) 2000. e�vi C. To rve�ny a sza�mvitelro� l

(9) 1997. e�vi XLVII. to rve�ny az ege�szse�gu gyi e�s a hozza� juk kapcsolo� do�  szeme� lyes
adatok kezele�se�ro� l e� s ve�delme�ro� l 

(10) 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az ege�szse�gu gyi e�s a hozza� juk kapcsolo� do�
szeme� lyes adatok kezele�se�nek egyes ke�rde�seiro� l 

A  VIP  DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.  a  megadott  szeme� lyes  adatokat  az  e
Ta� je�koztato� ban  leí�rt  ce� lokto� l  elte�ro�  ce� lokra  nem  haszna� lja� k  fel  .  Jelen
Ta� je�koztato� ban meghata� rozott Adatfeldolgozo� k re�sze�re to rte�no�  adattova�bbí�ta� s a
Pa�ciens  ku lo n  hozza� ja� rula� sa  ne� lku l  ve�gezheto� .  Szeme� lyes  adatok  harmadik
szeme� lynek vagy hato� sa� gok sza�ma� ra to rte�no�  kiada� sa – hacsak jogszaba� ly etto� l
elte�ro� en nem rendelkezik – kiza� ro� lag hato� sa� gi hata� rozat alapja�n, vagy az e�rintett
Pa�ciens elo� zetes, kifejezett hozza� ja� rula� sa esete�n lehetse�ges. 

XI. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI 

A  VIP  DÉNTAL  RÖ) NTGÉN  KFT.  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  Ta� je�koztato� t
ba� rmikor, elo� zetes e�rtesí�te�s ne� lku l mo� dosí�tsa vagy frissí�tse e�s a friss va� ltozatot
ko zze�  tegye.  Ba� rmely  mo� dosí�ta� s  kiza� ro� lag  a  mo� dosí�tott  va� ltozat  ko zze�te� tele� t
ko veto� en o sszegyu� jto tt szeme� lyes adatokra e�rve�nyes. 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a
változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik

Önt!

A Tájékoztató hatályba lépésének napja:  2018. május 25.

               VIP DÉNTAL RÖ) NTGÉN KFT.
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