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Adatkezelési tájékoztató 
 
 

Adatkezelő megnevezése: Fresh24Dental Team Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4555 Levelek, Ifjúság utca 6.  
E-mail: levente.tokes@fresh24dental.hu 
Telefon: +36 70 612 4636 
Honlap: www.fresh24dental.hu 
Adatvédelmi biztos neve: Kőrösi Judit 
telefon száma: +36 70 638 8583 
 
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése 
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.  
 
Az adatkezelő elkötelezett a páciensei és partnerei személyes adatainak védelmében, tiszteletben tartja 
páciensei és partnerei információs önrendelkezési jogát, a személyes adataikat bizalmasan kezeli, és 
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja. 
 
Az adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen 
alapulnak. 
  
A weboldal használata, bejelentkezés vagy az adatkezelő rendelőiben a páciensek adatainak rögzítése 
során történő adatközlés önkéntes hozzájárulásnak minősül. 
 
A fentieken túl az adatkezelés jogalapját képezik az orvos-beteg kapcsolatot szabályozó jogszabályok 
 
Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett visszavonásáig, jogszabályban meghatározott 
időtartamig, illetve azon időtartamig kezeli, amíg az adatok kezelése a jogos igények érvényesítéséig 
szükséges.  
  
Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezései szerint az 
egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatokat legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 
évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a 
felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig az adatkezelő az adatkezelési 
hozzájárulás visszavonását követően is, a jogszabályi előírások miatt továbbra is megőrizni köteles.  
 
Az adatkezelő Önt az adatkezelés megkezdését megelőzően bármikor tájékoztatja arról, hogy  
 

- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon, 
- milyen célból,  
- milyen forrásból, 
- mennyi ideig kezeli, 
- az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosít 

hozzáférést vagy kinek továbbítja a személyes adatait. 
 
Az említett információk mellett tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint érintettnek joga van: 
 

a) kérelmezni a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

b) joga van az adathordozhatósághoz; 
c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonásához; 
d) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. 

 



Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése 
esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:  
 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Az érintett a saját érdekével kapcsolatos okból írásban bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 
adatkezelés  
- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának kezelésében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
- az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
 
Ezekben az esetekben az adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, kivéve ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszer erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az 
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 
jelentős mértékben érintené. 
 
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az adatkezelő rendszerén belül kockázattal 
járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
  
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, fióktelepein, 
valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. 
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
 

• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 
• hitelessége és hitelesítése biztosított; 
• változatlansága igazolható; 
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett  



legyen. 
 
Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen. 
Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, 
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle 
elvárható óvintézkedést.  
 
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a székhelyén és a fióktelepein található szervereken 
tárolja. A személyes adatok tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. 
 
A társaság által kezelt adatokhoz elsődlegesen a társaság arra feljogosított munkatársai (orvos, 
asszisztens, stb.) tevékenységük ellátásához, illetve érdekelt által igényelt kapcsolatfelvétel 
teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. 
Az adatokat egyéb harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi 
kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta. 
 
Az adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése céljából az egészségügyi ellátásra 
(eseményekre) vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokat az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (központi eseménykatalógus) számra, az implantátumok beültetésére, kivételére és 
cseréjére vonatkozó adatokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által 
kezelt Központi Implantátum Regiszter számára továbbítja.  
 
A www.fresh24dental.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy 
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén 
annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása 
esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának 
tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, ezen cookie-k segítségével 
tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az www.fresh24dental.hu webhelyén.  
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és 
céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. 
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, 
hogy a böngészőben 

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 53951+VP7751 
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 
Ügyfélkapcsolat 
 
Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, 
kérdése, problémája van, a fenti elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk. 
 
Egyéb 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett 
egyoldalúan módosítsa.  
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.  



A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail 
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 
igénybe szolgáltatást.  
 
Tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás 
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 
adatkezelőt.  
 
A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő 
rendelkezésére.  
Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az 
elutasítás indokait. 
 
Az érintettek kérelmeiket írásban az adatkezelő jelen tájékoztatóban közölt elérhetőségein nyújthatják 
be.  
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az adatokat széles körben használt elektronikus 
formátumban küldjük meg részére kivéve, ha azt a érintett kérelmében másképp kéri.  
 
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 
kapcsolatban, további a személyi azonosság megerősítéséhez szükséges információk benyújtását 
kérheti a kérelmezőtől.  
 
Az adatkezelő az érintettnek a tájékoztatást, az érintett kérelmére történő intézkedést díjmentesen 
biztosítja, de amennyiben az érintett kérelme megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt 
– túlzó az adatkezelő adminisztratív költségeinek megtérítésére alkalmanként 10 000,- Ft összegű 
átalány díjat számít fel az érintettnek.  
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu © 
+VP7751 
Értelmező rendelkezések  
 
 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
   adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, 

  adatgazda: az munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési 
jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy 
továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott,  

   adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés;7751 

  az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja, jelen esetben a Fresh24 Dental 
team Kft 

  adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,  
  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 



  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

  harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintett-tel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 . egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról; 

  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy 

  érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel 
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,  

  munkatárs: az adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban álló természetes 
személy, aki az adatkezelő szolgáltatásai teljesítését látja el és ennek során személyes 
adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet  

  partner: adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az 
érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek 
az adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb 
biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek; 

  páciens: az adatkezelő egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő  
  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintett-tel helyreállítható. Az érintett-tel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

  weboldal: az adatkezelő által működtetett www.fresh24dental.hu  
 
  
Adatkezelési Szabályzatunk székhelyünkön és fióktelepeink (rendelőink) recepcióin áll az Önök 
rendelkezésére. 
 
 
Levelek, 2018. november 01.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Asztalos Tamás         Dr. Tőkés István Levente 
        ügyvezető                    ügyvezető  

 


