
 

 
 

 

 

 

 

GPDR tájékoztató 

Amennyiben Ön Weboldalunkon található elérhetőségeink valamelyikén keresztül kapcsolatba lép 
Irodánkkal, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat megad, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az 
Iroda ezeket a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GPDR) foglaltak 
tiszteletben tartásával, weboldalunk üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolttartással összefüggő 
célból adatbázisban tárolja, kezelje, illetve feldolgozza.  

Irodánk a hatályos jogszabályoknak megfelelően kizárólag olyan, és annyi személyes adatot kezel, amely az 
adatkezelés célja szempontjából elengedhetetlen.  

A személyes adatok kezelése kapcsán az Iroda gondoskodik adatai biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az 
illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek.  Irodánk rendelkezik a megfelelő technikai 
háttérrel, amely megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve 
megváltoztatását.  

Tájékoztatjuk, hogy Irodánk kizárólag az Ön hozzájárulása esetén, illetve jogszabályi kötelezettség 
teljesítése esetén kezel személyes adatokat. Ennek megfelelően az adatkezelés időtartama a 
hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséig terjed. Hozzájárulását az 
ugyved@drkeszthelyioszkar.hu e-mail címre küldött üzenet útján bármikor visszavonhatja.  

Irodánk fentebb megadott e-mail címén keresztül Ön bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai 
kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, módosítását, törlését, illetve kérheti 
annak korlátozását. Az információs önrendelkezési jognak megfelelően Ön jogosult arra, hogy kérje a 
személyes adati törlését, illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen.  

Tekintettel arra, hogy az Interneten keresztül közvetített adatok biztonsága teljes mértékben nem 
garantálható, az Irodával elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. 
Ebből kifolyólag Irodánk nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján. 

Tájékoztatjuk, hogy Weboldalunk ún. cookie-kat (sütiket) alkalmaz, mely elsősorban a látogatás és 
felhasználás feltételeit egyszerűsíti. A cookie-k a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak (pl. 
IP-cím), melyek az Ön által korábban felhasznált tartalmakra vonatkoznak. Jelen technológiával gyűjtött 
adatok azonban további azonosító adatok nélkül nem használhatóak fel azonosításra, az Iroda a sütik 
segítségével gyűjtött adatokat nem kapcsolja össze más, azonosításra alkalmas személyes adattal. 
Amennyiben az Ön böngészője lehetővé teszi, bármikor letilthatja a sütik alkalmazását, illetve a 
böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, mely a Weboldalunkon keresztül nyújtott 
szolgáltatások igénybevételét nem érinti.  

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelésével, tárolásával, felhasználásával kapcsolatosan 
jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

 

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos részletes Szabályzat megtalálható honlapunkon. 
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