ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Ny&K Dental Bt
1102 Bp., Hölgy utca 16.

1. Az adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő: Ny&K Dental Bt
Székhely: 1102 Bp., Hölgy utca 16.
Telefonszám: 06/30/221-9241, 06/30/382-3471, 06/30/812-4426
Adószám: 21518533-1-42
E- mail cím: info@fogorvos.co.hu
2. Az adatkezelés jogalapja:
A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja,
illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.
3. Adatkezelés célja:
Fogorvosi járóbeteg ellátás: fogászati kezelések nyilvántartása, vényíráshoz szükséges adatok
kezelése, kezelési terv emailen keresztül történő elküldése, időpontegyeztetés- ill. módosítás,
fogászati beavatkozások előtti egészségi állapot felmérése
4. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama 50 év.
5. Személyes adatok köre:
név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, TAJ-szám, általános anamnézis
felvétel, szájfotó

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével
valósul meg.
A kezelt személyes adatokat kizárólag a fogászati kezelések elvégzéséhez használjuk, hírlevelet
semmilyen formában nem küldünk pácienseink részére. Az említett személyes adatok az
elvégzett kezelések nyilvántartásához, kezelési terv elektronikus formában való eljuttatásához,
vényíráshoz illetve időpontegyeztetéshez szükséges.
6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe és az Ön által
megadott személyes adatokat nem továbbítjuk. Adatai kizárólag papír formában kerül tárolásra.
A papír alapú dokumentumok tárolása megfelel a biztonsági követelményeknek, zárható
iratszekrényben védve tároljuk. A röntgenfelvételek és szájfotók tárolása elektronikusan
történik, a rendelői számítógép tárhelyén. A számítógép jelszóval védett, tikosított. A szájfotók
készítéséhez írásos, önkéntes beleegyező nyilatkozatot kérünk.
Személyes adataihoz kizárólag az alábbi személyek férhetnek hozzá:
Dr. Nyárasdy Ida/Dr. Kispélyi Barbara/Dr. Szabó Gábor – fogorvos
Iványi Mónika – fogászati asszisztens
Gelics Lilla – fogászati asszisztens
7. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei:
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat
helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
1. az adatkezelés céljai;
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől írásban kérni, hogy indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön
hiányos személyes adatait.
Törléshez való jog: Az Adatkezelő az Ön írásos kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli
az Ön személyes adatait, a mindenkor érvényes Egészségügyi Tv. rendelkezéseinek
megfelelően. Az Adatkezelő a személyes adatait – kérése esetén - sem törli, ha az adatkezelés
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a

személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha az Adatkezelőnek nincs szüksége a
személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, Ön tiltakozik az
adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre, a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy az Adatkezelő jogi
kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. Ha az Adatkezelő
nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle
elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön
kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza az
adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatok tárolása
kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének
korlátozását kérheti, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes,
Ön a személyes adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés
céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a
saját helyzetével kapcsolatos okból. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
4. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: A személyes
adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az
alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Budapest, 2018. május 25.

