
 
 
 
 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Magánszemélyeket érintő adatkezelés vonatkozásában 
 

 
Ahogyan azt bizonyára Ön is tudja, 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
rendelete, az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) kötelezően alkalmazandó 
Magyarországon is.  
 
A Betét Gyógycipő Készítő és Forgalmazó Kft. és a Betét-Top Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó 
Forgalmazó Kft. szükség szerint adatokat tárolhat magánszemélyekről, és ezen információkat 
különböző célokra használhatja fel. Ez a tájékoztatás azon személyeknek szól, akik a Társasággal 
kapcsolatban álló magánszemélyek, és akik vonatkozásában a Társaság személyes adatokat kezel. A 
magánszemélyekre vonatkozó adatokat, információkat személyes adatoknak hívjuk, amennyiben azok 
alapján a magánszemély beazonosítható. 
 

Kezelt adatok köre: Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az 
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés.  
 
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros 
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás 
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy 
által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, 
mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel 
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. 
magatartás, környezet, foglalkozás). 

Adatkezelés célja: Társaságunk csak olyan személyes adatát kezeli, amely az adatkezelés 
céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) 
elengedhetetlen illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatait
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.  
 

Adatkezelés jogalapja:  
 
 
Adatkezelés időtartama: 

az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása  
 
 
az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart 
 

 
 
A személyes adatok megőrzésének ideje 
A személyes adatokat a Társaság tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése 
érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, amennyi szükséges azon cél eléréséhez, 
amely érdekében az adatokat megszerezte. Amennyiben azokra már nincs szükség, a személyes 
adatok nyilvántartásokból törlésre fognak kerülni. A szerződésekben tárolt személyes adatokra 
jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, ami 6 év.  
 
A magánszemélyeket megillető jogok 
A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. 
A magánszemélyek a következő jogokkal rendelkeznek: 



(i) Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek jogában áll megtudakolni, hogy rendelkezünk-e róluk 
személyes adatokkal és amennyiben igen, jogukban áll megtudni, hogy milyen személyes adatokkal 
rendelkezünk rájuk vonatkozóan. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, 
hogy miért használunk személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk 
hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják 
a hozzáférési jogokat. 
(ii) A helyesbítéshez való jog: Kérés alapján kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes 
adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat. 
(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között az érintett 
személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni. 
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között az érintett személy 
kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyen esetekben az adatokat 
csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel. 
(v) Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén 
jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, 
általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy 
az ilyen adatokat egy másik entitásnak továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket. 
(vi) A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben a magánszemélyek jogosultak tiltakozni 
személyes adataik általunk történő kezelése ellen. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy szükséges lehet 
megszüntetnünk a személyes adatok kezelését. Erre lehetőség van például akkor, ha a személyes adat 
marketing célból kerül felhasználásra. 
 
Kapcsolatfelvétel  
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Társaságunkkal, amennyiben bármilyen kérdés merülne az 
adatkezelés tekintetében, kérdését elküldheti az alábbi e-mail címre: iroda@betet-kft.hu 
 
Magánszemélyek élhetnek továbbá panasszal az érintett adatvédelmi hatóság felé. 
 
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, vagy a Társaság megsértette az Ön jogait, a jogsértéstől számított 30 napon belül 
bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása 
szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
Továbbá a NAIH-nál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot 
kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 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  
 
 
 
 
 
 
 
lezárva: Budapest, 2018. május 21. 
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