
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Honlap szolgáltatáshoz 

 
A Medipark Bt. jelen adatkezelési tájékoztatója a honlap használatához kapcsolódó adatok 2018. 
május 25-ét követő kezelésére vonatkozik. Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos a 
Medipark Bt. számára, így azok védelmét és kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végezzük: 
 
1. Az adatkezelő megnevezése, adatai 
 
Adatkezelő: Medipark Bt. 
székhely: 2120 Dunakeszi, Batthyány E. u. 17. 
cégjegyzékszám: 13-06-065899 
adószám: 28348269-2-13 
telefon: +36 27/343-126 
mobil: +36 20/3820-185 
e-mail: info@medipark.hu 
honlap: www.medipark.hu 
képviseli: dr. Monos Ákos  
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
A honlapon keresztül történő regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, 
helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel. 
 
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 

• 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.); 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.); 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.); 
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.); 
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.); 
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.). 

 
3. A honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama 
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4. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről 
 
A honlap működésével kapcsolatos elektronikus adatok feldolgozását a www.medipark.hu oldal 
fejlesztője, mint adatfeldolgozó szerződés alapján végzi. Az adatfeldolgozó megnevezését, adatait a 
Medipark Bt. székhelyén található Adatvédelmi Szabályzat rögzíti. Az adatfeldolgozást végző 
szolgáltató rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében az adatfeldolgozó saját adatvédelmi 
tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. 
 
5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre 
 
Az Ön személyes adatait az adatkezelés időtartama alatt az Adatkezelő és Adatfeldolgozó 
munkatársai, feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg. 
 
6. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 
A Medipark Bt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, 
korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezelje. Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes 
adatokat kifejezett felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább 
harmadik személy részére. Az adatfeldolgozást végző szolgáltató az általa kezelt és feldolgozott 
személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetőleg 
dolgozza fel és ezt külön nyilatkozatban rögzíti a Medipark Bt. részére. 
 
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
 
Ön hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Tájékoztatást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatainak kezeléséről, és kérheti adatainak 
helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
valamint kérheti azok átadását.  
Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész 
legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ 
helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen 
információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk. 
Ha úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes a hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet 
(GDPR) előírásaival, úgy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). További részletes tájékoztatást a Medipark Bt. székhelyén található 
adatkezelési szabályzatban, illetve az info@medipark.hu e-mail címre, vagy a 2120 Dunakeszi, 
Batthyány E. u. 17. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat. 
 
Budapest, 2018. május 22. 
 


