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Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Weboldal működtetése során az oldalon regisztrált
személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Adatkezelési irányelvek
A Psicho-Preventív Bt. (továbbiakban: „Szolgáltató”) szolgáltató, mint adatkezelő a
www.psichoprev.hu és www.dreros.hu (továbbiakban: „Weboldal”) működtetése során személyek
adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok
szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült,
figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szól.
Szolgáltató megnevezése: Psicho-Preventív Bt. (1095 Budapest, Mester u. 36. 5/4.)
Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: Mezei Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@psichoprev.hu (1095 Budapest, Mester u. 36. 5/4.)

Fogalmak
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GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

•

•
•

•

•

•

•

•

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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
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;
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;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
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.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
•
•
•
•

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.

•

•

•

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Weboldal
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói. A Weboldal szerkezete,
külalakja, illetve az azon megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és
információ) szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve
kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a
Psicho-Preventív Bt. előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.
A Weboldal mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A
Weboldalon megismerhetők a Psicho-Preventív Bt. egészségügyi szolgáltatásai. A Weboldalon
elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a
Psicho-Preventív Bt-t. A Weboldalon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak
vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Weboldalon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem
minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a
Weboldalról vagy a Weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként,
saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
A Weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a
Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik
felhasználásra kerüljenek.
Amennyiben a Weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes
adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, azokat a Szolgáltató kezeli.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása - amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.
A Psicho-Preventív Bt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott
személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen

történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló
felhasználót terheli.
A Psicho-Preventív Bt. minden tőle elvárhatót megtesz a Weboldal tartalmának pontosságáért és
valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és
gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának
pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal
felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk
bekövetkeztéért.
Fentieknek megfelelően a Psicho-Preventív Bt. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az
Weboldalról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való
szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A
Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek, amelyek
alkalmazására kizárólag a megfelelő szakemberekkel (orvosokkal, gyógyszerészekkel, illetve egyéb
egészségügyi szakemberekkel) való konzultációt, kivizsgálást követően kerület sor. A Psicho-Preventív
Bt. fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát megváltoztassa.
A Psicho-Preventív Bt. nem vállal felelősséget a Weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért,
sem azokért a károkért, amelyek a Weboldalon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem
jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.
A Weboldalon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Weboldalon
elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a PsichoPreventív Bt-t semmiféle felelősség nem terheli.
Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a
hálózatunkat, illetve Weboldalunk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és
megakadályozására is felhasználhatjuk.
A Weboldal anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon az
Ügyfélszolgálathoz Weboldalunk Kapcsolat menüpontja alatt. A Psicho-Preventív Bt. fenntartja
magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és
annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezését kérjük, jelentse be a weboldalon
keresztül.
A jelen jogi nyilatkozatra és a Weboldal felhasználására a magyar jogszabályok irányadók.

