Adatkezelési tájékoztató
A direkt marketing célú e-mailes megkeresésekkel (hírlevél) összefüggő adatkezelésekről
A SWISS MEDICAL SERVICES Egészségügyi Kft., mint bizonyos marketing célú e-mailes megkeresések
(hírlevelek) lebonyolítója (a továbbiakban: „adatkezelő”) ezúton teszi közzé a hírlevelek és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját. Az érintett
természetes személyek jelen Adatkezelési tájékoztatót adatkezelő weboldalán korlátozás nélkül
elérhetik.
1. A személyes adatok kezelésének jogalapja
1.1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása személyes adatainak 3.1-3.2 pontokban
részletezett esetekben történő kezeléséhez, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint reklám kizárólag akkor
közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
1.2. A weboldalon történő adatmegadásra és hírlevél feliratkozásra kizárólag a 16. életévüket
betöltött természetes személyeknek van jogosultságuk, a 16. életévét betöltött érintett
hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
jóváhagyása nem szükséges.
1.3. Személyes adatmegadás esetén az adatfelvevő asszisztens vagy orvos kötelessége
megbizonyosodni arról, hogy az érintett betöltötte-e a 16. életévét. Amennyiben nem
töltötte be, a szülője vagy törvényes képviselője jognyilatkozatával iratkozhat fel a hírlevélre.
2. Az érintettek és a kezelt adatok köre
2.1. Az adatkezelés érintettjei adatkezelő weboldalán vagy személyesen, a kezelési lapon a
hírlevélre feliratkozó természetes személyek, együttesen: “érintettek”.
2.2. A hírlevélre való feliratkozás a következő személyes adatok megadásával jár:
a. név,
b. e-mail cím.
2.3. Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, így például nem
szükséges, hogy az e-mail cím az érintett természetes személy nevét tartalmazza. Az érintett
döntési jogköre, ha olyan e-mail címet ad meg, ami utal a kilétére.
3. Az adatkezelés célja és időtartama
3.1. A direkt marketing célú e-mailes megkeresések során az adatkezelés célja adatkezelő
portfóliójában elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás
nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő
tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
3.2. Adatkezelő a személyes adatokat a célhoz kötöttség elvét figyelembe véve az adatkezelés
céljának fennállása alatt, így a direkt marketing célú e-mailes megkeresések során addig
kezeli, amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével
egyidejűleg, az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek adatkezelő információs
rendszereiből és nyilvántartásaiból.
4. Adatfeldolgozók igénybevétele
4.1. Adatkezelő a hírlevél szolgáltatás üzemeltetéséhez a Magyarországon bejegyzett Protopmail
Zrt. (cím: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.; e-mail elérhetőség:
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help@protopmail.hu; telefon: +36-1-800-9172), mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi
igénybe.
4.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja
az érintetteket.
5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az esetleges továbbítás feltételei
5.1. Az adatok megismerésére kizárólag adatkezelő, adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb
munkajogviszonyban álló természetes személyek jogosultak.
5.2. Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség.
6. Az érintetteket a rendezvényekkel összefüggő adatkezelések kapcsán megillető jogok
6.1. Adatkezelő adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás adatkezelő mindenkori adatvédelmi
tisztviselőjétől kérhető.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Droppa Béla
Postacím: H-1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.
Telefon: +36 1 605 0302
E-mail: dpo@swissclinic.hu
6.2. Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az 2011. évi
CXII. törvény 52.§ alapján a Felügyeleti Hatóságnál.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
6.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A polgári per
elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
6.4. Az érintett e-mailben a dpo@swissclinic.hu címen és postai úton ajánlott levélben az adatkezelő
vagy az adatvédelmi tisztviselő postai címén kérelmezheti adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Jelen adatkezelés nem automatizált módon
történik, így az adatkezelés során az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó.
6.5. Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.
Kelt: Budapesten, 2018. év május hó 25. napján
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