ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Cookiek és technikai azonosítók alkalmazásáról
Szabó Zoltán egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 53308395; Adószám: 69524079-8690-231-04) a
személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai
Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben
tartása mellett végzi.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Cookie azonosító

IP cím

Cookie azonosító
IP cím
Cookie azonosító
IP cím

Az adatkezelés célja
Weboldal működéséhez
feltétlenül
szükséges és anonim
látogatottsági
statisztikák érdekében technikai
kódok elhelyezése a felhasználó
böngészőjében
A felhasználói élmény növelése
érdekében technikai kódok
elhelyezése a felhasználó
böngészőjében

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő jogos gazdasági
érdeke, hogy a weboldala
megfelelően működjön, továbbá
információt kapjon a látogatók
számáról.

Marketing tevékenység
érdekében
technikai kódok elhelyezése a
felhasználó böngészőjében

Az Érintett hozzájárulása

Az Érintett hozzájárulása

A cookiekban nem tárolok személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény
növelése érdekében használok olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például
segítenek a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjam határozni azon
érdekes, kapcsolódó termékek és szolgáltatások körét, amelyekre szeretném felhívni figyelmét a
honlapom böngészése során. A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az
anonim látogatottsági statisztikákat támogató sütik már az első látogatás során betöltődnek. Ezt a
felhasználó nem tudja befolyásolni. A felhasználói élmény növelése és a marketing tevékenység
érdekében alkalmazott sütik csak a cookie értesítő „dobozban” megadható hozzájárulás után
töltődnek be. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a böngésző vagy a weboldal láblácében
található hivatkozás segítségével
Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a felhasználó
eszközén, azután törlődnek. (Ez jellemzően az összes böngésző oldal bezárásáig tart.) Állandó cookiek – egészen addig maradnak a felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket. A weboldal
elhagyása nem eredményezi ezek törlését.

A kezelt személyes adatok forrása
A látogató által használt eszköz
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Hozzáférés Kizárólag azok férhetnek hozzá az adatokhoz, akiknek a feladataik ellátása érdekében ez
feltétlenül szükséges. Ezt jogosultságkezeléssel biztosítom, továbbá minden hozzáférés csak
megfelelő titoktartási kötelezettség megléte esetén valósulhat meg.
A honlapot látogató („Érintett”) jogai





Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
Megváltoztathatja, törölheti a cookiekra és technikai azonosítókra vonatkozó beállításait
Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Weboldalam minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése
érdekében, kérem, szíveskedjen engedélyezni a cookie-k használatát.

Szolgáltatásosokhoz (elsősorban a tanácsadásokhoz) illetve a marketing tevékenységekhez
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
Szabó Zoltán egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 53308395; Adószám: 69524079-8690-231-04) a
személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai
Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általánosadatvédelmi rendelet) tiszteletben
tartása mellett végzi.
Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatom az Ön személyes
adatainak kezeléséről
Adatkezelő Neve
Az adatkezelő címe, székhelye
Az adatkezelő elérhetőségei

Szabó Zoltán
5600, Békéscsaba, Csabay L. u. 5.
info@husontul.hu

A kezelt adatok
A www.husontul.hu oldal látogatói esetében Szabó Zoltán a termékei és szolgáltatásai iránt
érdeklődő, az azokat igénybe vevő, illetve a marketing tárgyú megkeresések küldéséhez hozzájárulást
adó személyek személyes adatait bizalmasan kezeli.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Vezetéknév
Keresztnév
Lakóhely
TAJ szám
Betegségek BNO kódja
Orvosi diagnózisok
Gyógyszerek
Laborleletek
Egyéb orvosi dokumentáció
Táplálkozási napló
Antropometriai adatok
Orvosi dokumentációhoz
kapcsolódó egyéb adatok
Email cím
Skype cím

Az adatkezelés célja
Az ügyfél azonosítása és
megszólítása, szerződéskészítés,
számlázás
Az ügyfél azonosítása,
szerződéskészítés, számlázás

Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása

Az ügyfél állapotának pontosabb
megismerése, előírányzott
dietoterápiás intervenció
megszabása, célértékek
azaonosítása, korrigálandó
paraméterek bezanosítása,
táplálkozási intervenció
nyomonkövetése, dietetetikai
dokumentáció készítése

Az Érintett hozzájárulása

Az ügyféllel való kapcsolattartás

Az Érintett hozzájárulása

Az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés (tárolás) időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig az adatokat tárolhatom és kezelhetem, azonban ez nem minden
esetben valósul meg és nem is minden esetben szükséges. A tárolás visszavonást bármikor kérheti az
info@husontul.hu email címen keresztül. Az adatkezelő tudomására jutatott személyes adatok
kezeléséről, szóban bármikor tájékozódhat akár a szolgáltatás igénybevétele alatt is.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Hozzáférés: Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag Szabó Zoltán fér hozzá. Amennyiben
orvosi adatai és a kért szolgáltatásban foglalt egyéni célok elérése konzíliumot igényel, ebben az
esetben előzetes beleegyezés megléte szükséges a konzíliumon való bármilyen nemű személyes adat
reprezentálásához. Erre csak egyes esetekben kerülhet sor, mindig a hatályos jogszabályok
betartásával, lehetőleg a legkevesebb személyes adat átadásával és az érintett legalább szóbeli
tájékoztatását követően. Beleegyezés nélkül, konzíliumra a tárolt adatok nem kerülhetnek. Személyes
adatait tudományos vizsgálatokhoz és előadásokhoz felhasználhatom, külön beleegyezés nélkül.
Ebben az esetben a harmadik fél számára bemutatott adatok visszakereshetősége nem valósul meg,
azokat csak és kizárólag anonim módon és formában reprezentálom.
Szerződéskötés
Szerződéskötéshez szükséges adatait is a szerződéskötéshez szükséges ideig tárolom. A
szerződéseket nyomtatott formában, zárt dossziéban tárolom, ahhoz illetéktelenek nem férhetnek
hozzá.
A szerződéskötés elektronikus formában történő részéhez az aláírt szerződéseket email-en keresztül,
mellékletként csatolva juttatom el a szerződést kötő ügyfélhez. Ilyenkor, a szerződés ideiglenesen
megjelenik a postafiókban. A szerződéskötés megtörténte után, a szerződés kinyomtatásra kerül, és a
postafiókból törlöm. A szerződés rákerül a biztonságos külső adathordozóra, ahol tovább tárolhatom.
Számlázás
A számlához szükséges adatokat a Számviteli törvény szerint előírt megőrzési ideig, legalább 8 évig
tárolom. -2000. évi C.tv. 169.§ (1)
A számla kiállításánál megadott adatok is személyes adatnak minősülnek. A számla kiállítása online
számlázó program (szamlazo.nav.gov.hu) segítségével valósul meg. További tájékoztatót a számlázó
oldalán kaphat.
Adatbiztonsági intézkedés
Az adatkezelő az Ön személyes adatait külső adathordozón tárolja. Ezt a külső eszközt egyedi
hozzáférést biztosító jelszó védi. A külső tárolást végző eszköz a legmagasabb szintű, 256 bites AES
(Advanced Encryption Standard) hardveres adatvédelmi titkosítást és jelszavas védelmet biztosítja.
Ez ami lehetővé teszi a bizalmas adatok tárolását és szállítását azok elvesztésének és feltörésének
veszélye nélkül. Ezen felül az eszköz számos biztonsági funkcióval rendelkezik, ilyenek többek között
a jelszókérés, a jelszóvédő algoritmus, illetve a feltörés biztos jelszóbeírás, amely 10 sikertelen
bejelentkezési kísérlet után törli az adatokat az eszközről.

Mindez biztosítja a személyes adatai biztonságát és azt is, hogy kizárólag a jelszó birtokosa férhet
hozzá a tárolt adatokhoz.
Az elektronikusan átküldött adatok (email, skype), ideiglenesen egy egyedi jelszóval védett
számítógép merevlemezére kerülnek. Onnan kerülnek át külső adathordozóra. A külső
adathordozóra való átkerülést követően a számítógép merevlemezéről valamint az ideiglenes online
tárhelyen
Az Érintett jogai







Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
Kérheti személyes adatainak helyesbítését (ha vitatható az adatok pontossága, kérheti
az adatok felhasználásának zárolását vagy korlátozását)
Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat
Tiltakozhat az adatkezelés ellen –amennyiben a jogalap jogos érdek (Elégedettség
felmérésével kapcsolatos megkeresésesetében)
Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

