
Adatvédelmi szabályzat 

Hatályos: 2018. 05. 25- visszavonásig 

 

I. Az adatkezelő elérhetősége 

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő adatvédelmi szabályokat alkalmaz.  

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy 

képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak 

megfelelnek. 

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.  

Az adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett 

adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal 

együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési 

műveletek ellenőrzése érdekében. 

Az adatkezelő neve: Bemer Medicintechnika Kft. 

Székhely:1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 

 CGSZ: 01-09-698575 

 Tel.: 061-415-0884 

Korábbi NAIH nyilvántartási szám: NAIH-65731/2013; 105407/2016; 1               

05588/2016; 105587/2016 

 

I. Az adatkezelés célja 

Ez a tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg.  

Jelen tájékoztató célja, hogy biztosítja a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak 

védelmét továbbá a személyes adatok megfelelő kezelését. 

Fontos cél továbbá a természetes személyek adatainak jogszerű kezelése, amelyek a Bemer 

Medicintechnika Kft. tevékenységéhez, az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatosan szükségesek.  

 

Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: családi és utónév; lakóhely/tartózkodási hely; 

telefonszám; fax szám; email cím; munkahely adatai; e.ü. dolgozó esetén ETI nyilvántartási szám; 

orvosi pecsétszám; számlázási adatok; személyi igazolványszám; cookiek: az adatkezelő honlapját 

látogatók IP címe / látogatás időpontja/ látogatott oldal adatai 

 

II. Az adatkezelés jogalapja és az adatbiztonság 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok 

szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, 

figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szól. 

Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében 

foglaltaknak. 



 Az adatkezelő minden olyan szükséges intézkedést megtesz, amely az adatokat biztonságos 

kezeléséhez szükségesek. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek és kizárólagosan 

csak az adatkezelés céljával összefüggésben férhetnek hozzá. Az adatkezelő minden olyan (technikai, 

szervezési) intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat biztonságosan, célhoz 

kötötten kezelje és elkerülje az adatok elvesztését, más célra történő felhasználását, jogosultalan 

személy által történő megismerését, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását vagy törlését. 

 Elektronikus úton a hírlevél feliratkozás kétlépésben történik (double opt-in), ezzel elkerülve a más 

nevében történő, személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét. Az adatkezelő a személyes 

adatokat zárt helyiségben kezeli, amelyekhez csak az arra jogosultaknak biztosít hozzáférési jogot. Az 

adatok tárolására szolgáló eszközökön rendszeres karbantartást végez, szükség esetén fejleszti/frissíti. 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

• az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő és egyértelmű tájékoztatáson alapuló hozzájárulását 

adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; - marketing célú 

megkeresés esetén (pl.: terméktájékoztatás, hírlevél küldése, képzésekről/kongresszusokról 

tájékoztató küldése/regisztrációs lap, stb). 

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges;  

• az adatkezelés és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek. 

 

III. Az adatkezelés irányelvei 

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes 

adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az 

alábbiakra: 

 

• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

 

• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

 

• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges 

mértékű lehet. 

 

• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 

• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását 

csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő 

tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 

 

• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 



 

• Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. 

 

IV. Fogalommeghatározások 

• a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete; 

 

• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

 

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 

• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 



 

 

V. Adatfeldolgozó 

Az adatkezelő az adatokat az adatkezeléssel összefüggésben, célhoz kötötten a vele szerződéses 

jogviszonyban álló adatfeldolgozóknak továbbíthatja. Az adatfeldolgozók is vállalják az adatvédelmi 

intézkedések/szabályok maradéktalan betartását. 

Cofidis Magyarország 1133 Budapest, Váci út 96-98. 

Grenkeleasing Magyarország Kft. 1139 Budapest, Váci út 91. 

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b 

Pannon Xp Kft. 1183 Budapest, Akadály u. 15. 

Könyvelő Iroda  

Nemzeti Adó-és Vámhivatal  

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u.2-6. 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi 
Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság  1085 Budapest, Horánszky u. 24. 

Oftex  
Bemer International Ag. 9495 Triesen, Austrasse 15. 
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp     675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta                        

(3.ország)            Georgia 30308, USA 

 

VI. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az adatokat az alábbi esetekben: 

• már nincs szükség a személyes adatokra abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más 

módon kezelték 

• érintett kérésére (hozzájárulás visszavonása) 

• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen 

• jogellenes kezelés 

• jogi kötelezettség teljesítése 

 

VII. Az érintett jogai 

1. A tájékoztatás kéréshez való jog/ érintett hozzáférési joga 

Tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen 

adatkezelési cél miatt kezeli, továbbá a személyes adatok és címzettek kategóriájáról, 

valamint a forrás és a kezelés időtartamáról is. 

 

2. A helyesbítéshez való jog 

Jogosult arra, hogy az adatkezelő helyesbítse/kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan 

adatokat. 

 

3. A törléshez való jog 

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 

vonatkozó adatokat. 

 

4. Az adatok kezelésének korlátozásához való jog 

Jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok 

pontosságát; jogellenes adatkezelésnél; adatkezelőnek nincs szüksége rá de Önnek igen jogi 

érdek érvényesítése miatt., tiltakozás adatkezelésnél 

  

5. A tiltakozáshoz való jog  



Bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó adatokat géppel olvasható formában megkapja, 

valamint az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, 

hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a 

vázolt probléma megoldódjon. Panaszával felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságot(NAIH) vagy jogosult bírósághoz fordulnia. 

NAIH elérhetősége: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

 

 

Bírósági eljárás esetén a bíróság soron kívül jár el, és Ön dönthet arról, hogy a pert a lakóhelye vagy 

a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

 

VIII. A titoktartás  

Az adatok megismerésére jogosultakat titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartartásra kötelezettek 

kötelesek minden olyan intézkedést (adminisztratív, technikai, szervezési) megtenni, amelyek 

nélkülözhetetlenek és szükségesek az adatvédelmi (titoktartási) szabályok betartására vonatkozóan. 

A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül fennáll.  A titoktartási kötelezettség megsértéséből 

eredő vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére az a fél köteles, akinek felelőssége fennáll a 

jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében. 

IX. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

- 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 

(általános adatvédelmi rendelet) 

 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

 

 


