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mint a http://ejjelnappalifogaszat.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban. Adatkezelő) jelen 
tájékozatóval tesz eleget Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek. 

A tájékoztató hatálya 

Jelen dokumentum az Adatkezelő http://ejjelnappalifogaszat.hu weboldalon illetve a hozzá 
kapcsolódó Mailchimp elektronikus levélküldő rendszeren megvalósuló reklám/marketing 
tevékenységekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást valósítja 
meg. A J+J Dent Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
egészségügyi tevékenységével kapcsolatos adatok kezelését az EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI 
ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rögzíti. 

Az adatainak megadása előtt olvassa el! 

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye 

A 2011. évi CXII. törvény 20. § 1. pontjában foglaltak szerint jelent tájékoztató hatálya alatt 
megvalósuló adatkezelés hozzájáruláson alapul. 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal és hírlevél küldő rendszer 
szolgáltatásait a felhasználók elérjék illetve az Adatkezelő a felhasználók érdeklődésének megfelelő 
tájékoztató anyagokat eljutathassa. 

A kezelt adatok 

A felhasználó/feliratkozó vezeték és kereszt neve, email címe, feliratkozás időpontja, feliratkozáskor 
használt IP cím, érdeklődési terület. 



Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők 

személye 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával, harmadik félnek tovább 
nem adva. 

Az adatkezelés időtartama 

A mindenkori vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő időtartam. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 

lehetőségei 

A Felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését az ejjelnappalifogaszat@gmail.com 
címre küldött elektronikus levélben. 

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés 
küldéséhez adott hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a 
levelek alján található linken található sablonon keresztül, a feliratkozással azonos módon. Az 
ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő 
az adatkezelési kötelezettséget 

Az érintettek jogai és érvényesítésük (idézet a 2011. évi CXII. törvényből) 

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) 
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

15. § (1)21 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – 
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

(1a)22 Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján 
– az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és 
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 
egyéb adatokat. 

(1b)23 Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a 
személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti. 

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok 
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továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok 
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 

(3)24 Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és 
ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály 
korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében 
pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. 

(4)25 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 
tájékoztatást. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is 
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, 
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban 
meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

(2)26 A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 
megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig 
értesíti. 

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 
adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

(2) A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett – a 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri; 

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 
lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon 
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály 
értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta. 



(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét 
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 
meg egyértelműen. 

18. § (1)27 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

(2)28 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus 
úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

19. § Az érintettnek a 14–18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső 
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a 
büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy 
pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a 
foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi 
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést 
és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében 

Hatósági jogorvoslat 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes 
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot 
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi 
Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, 
+36-1-3911400,www.naih.hu). 

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás 

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső 
személyhez) nem történik. 
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