Adatkezelési tájékoztató

Bevezető és törvényi háttér
Alábbi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy mi történik személyes adataival, ha honlapunkra látogat.
Személyes adatnak minősül minden olyan adat, melyek segítségével a látogató személye
azonosítható.
A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató (Budapest, 1117 Budapest, Kőrösy
József utca 15. 3. emelet 16.továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket,
melyeket a Szolgáltató, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor:





az Adatkezelő az Európai parlament és a Tanács 2016/679 rendeleté (GDPR vagy Általános
Adatvédelmi Rendelet),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII
törvényt,
A PTK 2013. évi V. törvény,
valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII törvény rendelkezéseit

tartotta szem előtt.
Az Aadatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az
esetleges változtatásokról Adatkezelő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben az érintetteknek olyan
kérdést fogalmaznak meg, mely a jelent közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő emailcímén (info@supremedical.hu) keresztül nyújt, legjobb tudása szerint felvilágosítást. Az
Adatkezelő, a rendszer használatából esetleges károkért nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő
elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében és tiszteletben tartja ügyfelei információs
és önrendelkezési jogait. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és legjobb tudása
szerint megtesz minden olyan technikai, biztonsági és szervezési intézkedést, mellyel az adatok
biztonságát garantálja.

Adatkezelő
Adatkezelő neve: Supreme Medical Bt.
Székhelye: Budapest, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. 3. emelet 16.
Telephelye: 1027 Budapest, Királyfürdő utca 4.
Adószáma: 26333410243
Cégjegyzék száma: 01 06 793409
Ügyvezető: Krizsán Alíz
Elérhetősége: info@supremedical.hu
Nyilvántartó hatóság: Pest megyei Bíróság Cégbírósága
Megbízott adatvédelmi tisztviselő: Krizsán Alíz

Kezelt adatok köre
Ha meglátogatja weboldalunkat, a webkiszolgáló ideiglenesen a következő információkat gyűjti a
weboldal lejátszása céljából, amelyeket az úgynevezett kiszolgálónapló fájlokban tárol:
• böngésző típusa és verziója,
• használt operációs rendszer,
• hivatkozó URL,
• böngésző karakterlánc
• hozzáférő számítógép gazdaneve,
• kiszolgálókérés ideje és
• IP-cím.
Ha honlapunkkon kersztül kapcsolatba lép velünk, akkor a következő adatkategóriákat kezeljük:
Elérhetőségi adatok
• vezetéknén, keresztnév
• Telefonszám
• E-mail

Adatok kezelése
A Szolgáltató, mint Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a fent
meghatározottaktól eltérő célból (hírlevél, elektronikus hirdetések, stb küldése) csak az adatkezelés
céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Felhasználó előzetes, célhoz kötött
hozzájárulásával kezeli.
A Szolgáltató, mint Adatkezelő a mindenkor elvárható eszközök alkalmazásával védi a felhasználó
által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.
A Szolgáltató, mint Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján vagy
szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.
A Szolgáltató, mint Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre
arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő
az eredeti adatfelvétel célhától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja és
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, ill. lehetőséget biztosít számára a felhasználást
megtiltsa.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi azok valódiságáért
kizárólag az azt megadó Felhasználó felel.

Hozzájárulás, tiltakozás, törlés
Hozzájárulás: A felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul és amellyel egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok teljes körű vagy részleges kezeléséhez. A regisztráció során az adatok megadása
után a „Regisztráció” gomb lenyomását a Szolgáltató, mint Adatkezelő önkétes és határozott
kinyilvánításának fogadja el.
Tiltakozás: A Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adattörlés: A Felhasználó kérésére az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé ne legyen lehetséges. A művelet megismételhetetlen és visszavonhatatlan.

Hírlevél, üzenet küldés
Az adatkezelés célja elektronikus úton történő hírlevél küldése az érdeklődök részére, tájékoztatás az
aktuális információkról, szolgáltatásokról, kedvezményekről, akciókról. Az adatkezelés alapja a
Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mailcím.
Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásig, a Szolgáltató jogos érdeke
esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, ill a
tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva, a központi e-mailcímre küldött
válasz e-mailben vagy a szolgáltató irodai címére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

Hatósági megkereséssel kapcsolatos adattovábbítás
A Szolgáltató bármilyen hatóság vagy bíróság jogszabályon alapuló megkeresése esetén kötelezhető
egyes, adott érintettre vonatkozó személyes adatátadásra. jelen pontban nevezett megkeresés
alapján a megkeresést foganatosító részére személyes adatot csak olyan mértékben adunk ki, amely
a megkeresés céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Cookie-k
A honlapra való látogatással felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztatót, továbbá a honlap
alján megjelenő cookie figyelmeztetésnél eldöntheti, elfogadja-e a gépén cookiek tárolását. A
kiterjesztett tartalmú cookie-k elfogadása marketing célú adatgyűjtést segíti. Ennek elfogadása nem
kötelező az elérhető szolgáltatásokhoz.
A cookie-kkal személyre szabottan, egyszerűsített módon tud bejelentkezni és egyszerű és névtelen
statisztikai adatgyűjtést is engedélyez.

Hatályba lépés
Adatvédelmi tájékoztató első hatályba lépésének ideje: 2018 május 28. Hatályos változat
érvényességének kezdete: 2021 szeptember 22. .

