
GDPR - Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Résztvevő/Páciens! 

Tájékoztatom  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  (GDPR)

alapján történő személyes adatkezelésről. Kérem, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak

érdekében,  hogy  megértse,  hogy  hogyan  kezelem  a  személyes  adatait,  és  megismerje

adatkezeléssel  kapcsolatos  jogait.  Sömjén Krisztina e.v.  adatkezelőként  tiszteletben tartom

mindazon  személyek  magánszféráját,  akik  számomra  személyes  adatot  adnak  át  és

elkötelezett vagyok ezek védelmében.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Sömjén Krisztina egyéni vállalkozó

Székhely: 8420 Zirc, Bartók Béla u. 14

Telefon: +36/30/3688246

E-mail:  physiomaster001@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi 

tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi  kérelmek: amennyiben  bármilyen  kérése  vagy  kérdése  van  az  adatkezeléssel

kapcsolatban, kérelmét emailben vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti.

Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

Az adatkezelés célja:     az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott

esetekben  –  edzésprogram,  torna,  gyógykezelés  igénybevétele  és  a  hozzá  kapcsolódó

jogszabályi feltételek alapján kezelem.



Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény;

 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről 

szóló 1997. XLVII. törvény;

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;

 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;

 az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (amennyiben számla kiállítására kerül

sor);

 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (amennyiben számla kiállítására kerül sor)

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Adattovábbítás: Más országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik. Személyes

adatai  harmadik személy számára – a jogszabályok által  előírt  kötelező esetek kivételével,

illetve az Ön hozzájárulása nélkül – nem továbbítom, és nem hozom nyilvánosságra!

Tájékoztatás az Önt, mint természetes személyt megillető – adatkezeléssel kapcsolatos – 

jogokról:

 tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről;

 kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;

 kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;

 kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;

 tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;

 kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;

 kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;

 kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát;

 jogorvoslati lehetőséggel élhet (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság és a bíróság felé.).



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Zirc, 2020.09.07
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