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Adatvédelmi tájékoztató 

Fontos célom a színvonalas szakmai szolgáltatás mellett az ügyfeleim által rendelkezésemre 

bocsátott személyes adatok védelme, és az ügyfelek információs önrendelkezési jogának 

biztosítása. A hatályos jogszabályok előírásai szerint mindent megteszek annak érdekében, 

hogy arra nem jogosult harmadik személyek az Ön által megadott adatokhoz hozzáférni, 

azokat megismerni, módosítani, illetve törölni, azokban sérülést okozni ne tudjanak.  

Ez a tájékoztató a szolgáltatásaimat igénybevevők adatainak kezelésével kapcsolatos 

tudnivalókat tartalmazza.  

 

Kérem, olvassa el a tájékoztatót azért, hogy megtudja, hogyan kezelem a személyes adatait, és 

megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Majd, ha az itt leírtakat  elfogadja, kérem 

ezt aláírásával jelezze az általam megadott módon! Ha további kérdése merül fel, azt felteheti 

az elérhetőségeimen. Fontos, hogy csak akkor fogadja el a tájékoztatót, ha annak tartalmát 

ténylegesen el tudja ismerni saját magára, az Önnel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan.  

1. Általános rendelkezések 

Fodorné Vincze Anna egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő az általa kezelt 

 www.fodornevinczeanna.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) a Honlap által nyújtott 

szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek által önkéntesen 

megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására 

jutott adatok adatkezelése során a jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján jár el. 

 

Adatkezelő: Fodorné Vincze Anna 

Székhelye: 3394 Egerszalók, Jókai út 22.. 

Postacíme: 3394 Egerszalók, Jókai út 22. 

Elektronikus (e-mail) cím: anna710517@gmail.com  

Telefon: +36/20 216-94-59 

Nyilvántartási szám: 52784037 

Adószáma: 72760422130 

A honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor, 

előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak 

hatályossá. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatására 

és adatkezeléseire, amely a tájékoztató hatálya alá eső honlapon található hivatkozás, link 

vezet. Az adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget ezen szolgáltatásokra, tartalmakra, és 

adatkezelésekre. Ilyen esetekben kérem, előzetesen tájékozódjon az adott szolgáltatások és 

adatkezelések tekintetében.     

 

2. Fogalmak, amik a tájékoztató megértéséhez szükségesek 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 személyes adat: Személyes adatnak nevezzük a konkrét, beazonosítható személyre 

vonatkozó bármely információt. Személyes adatai körében az Ön által megadott 

vezeték-, és utónevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímadatait, email-

http://www.fodornevinczeanna.hu/
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címét, telefonszámát, valamint egészségügyi adatait kezeljük. Az Ön által megadott 

adatok valóságos voltáért és helyességéért Ön tartozik felelősséggel.  

 egészségügyi adat: Egészségügyi adat minden olyan adat, amely az Ön fizikai, lelki 

állapotára, betegségeire vonatkozó információ, továbbá az ezeket befolyásoló és az 

ezekből származtatott adatok. Egészségügyi adat az olyan adat is, amelyet ellátása 

során a szolgáltató hoz az Ön tudomására egészségével kapcsolatban. Különleges adat 

az egészségügyi adat, de azonkívül más érzékeny személyes adatok, így például a 

szexuális életre, vagy a szenvedélyekre vonatkozó adatok is e körbe tartoznak- a 

különleges adatokat a törvény a többi személyes adathoz képest szigorúbban védi.  

 személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és 

idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a 

társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek 

közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására; 

 gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 

megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a 

megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása 

céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi 

rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak 

feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 

gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti 

ellátást is; 

 orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 

személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 

gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert 

egyéb adat; 

 egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott 

egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy 

bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 

 kezelést végző orvos: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § b) pontja 

szerinti kezelőorvos; 

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, 

aki vagy amely az e törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá 

kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult. Az adatkezelő 

az Ön adatai esetében a szolgáltató.  

 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a 

testvér és az élettárs; 

 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 

kezeléséhez; 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 adatkezelés: Adatkezelésnek nevezzük a személyes adatokon végzett bármely 

műveletet, így adatkezelés a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás 

vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
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 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik. 

 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

 nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges. 

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 

vagy az adatfeldolgozóval; 

 A pszichológus alapvetően az alábbi tevékenységeket végzi:  

 

Pszichológiai tanácsadás során nem történik diagnózis meghatározása és kezelés, ezzel 

szemben a pszichológus különböző élethelyzetek értékelésében és a megoldás lehetőségeinek 

feltárásában segít. Az ilyen együttműködés során is előfordul egészségügyi adatok kezelése.  

 

A klinikai szakpszichológiai ellátás kifejezetten egészségügyi szolgáltatás: a lelki problémák 

megelőzésére, azonosítására és kezelésére irányul.  

 

A klinikai szakpszichológus az együttműködés kezdetén tájékoztatja Önt, hogy az Ön által 

kért segítség keretében a fentiek közül melyik típusú segítség fog történni. Bármilyen ellátásra 

is kerüljön sor, az Ön által közölt információk érinthetik személyes életének részleteit, így 

joggal várhatja el, hogy ezekhez az adatokhoz csak az férhessen hozzá, akit Ön arra feljogosít.  

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

3.1. Személyes adatok 

 Kapcsolatfelvétel a honlapon feltüntetett anna710517@gmail.com email címre küldött 

üzenettel. Az így kapott üzenetnél az adatkezelés kiterjed az üzenet küldőjétől 

megkapott 

1. névre 

2. e-mail címre 

3. minden további személyes adatára, amelyet az üzenetben megad. 

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és  tájékoztatás 

szolgáltatásaimról, az Ön személyre szabott kiszolgálása. Az e-mailben történő megkereséssel 

 Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az 

Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A levélíró 

bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő 

nyilvántartásából adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a 

legrövidebb időn belül,  de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül 

végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot 

kell tekinteni.  
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 Kapcsolatfelvétel a honlapon feltüntetett telefonszámon történő megkereséssel.  Az 

ilyen hívás esetén az adatkezelés kiterjed 

1. a hívó fél nevére, amennyiben megadja 

2. telefonszámára, amennyiben nem rejtett számról hív 

3. minden további személyes adatára, amelyet a telefonos hívás során megad. 

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és  tájékoztatás 

szolgáltatásaimról, az Ön személyre szabott kiszolgálása. 

A telefonon történő megkereséssel  Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy megadott adatait (elsősorban nevét és telefonszámát) az Adatkezelő rögzítse és 

tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A telefonáló bármikor indokolás 

nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából 

adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn 

belül,  de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt.  

3.2. Számlázási adatok 

Pszichológiai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait 

jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységünkből származó bevétel könyvvezetési és adózási 

kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük. 

Számláimat papír alapon állítom ki. Ha szolgáltatásomhoz kapcsolódóan számlát kér, akkor 

az adatkezelés kiterjed 

1. számlázási névre 

2. számlázási címre 

3. cég esetében adószámra 

4. átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatokra (név,bankszámlaszám) 

Az adatkezelés célja a számlák kiállítása. A számlák megőrzésének idejét jogszabály írja elő, 

ez a számla kiállítás éve és a következő 8 év.  

3.3. Facebook oldalt működtetek  a honlaphoz kapcsolódóan  Fodorné Vincze Anna néven.  

A Facebook oldalam üzemeltetésének célja önmagam és szolgáltatásaim bemutatása, 

tevékenységeim népszerűsítése, tájékoztatás aktuális hírekről szolgáltatásaimmal 

kapcsolatosan, általam fontosnak tartott információk megosztása. 

A közösségi oldalon is találkozhatok személyes adatokkal, ha „like”-olja, kedveli oldalamat. 

Ez esetben látom nevét, nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és hozzászólásait, 

hozzájárulása alapján. Ezeket az adatokat nem őrizem meg, nem végzek rajtuk műveleteket.  

Az Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban a Facebook adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztatója az irányadó.  

3.4. Személyes találkozás során  

 a szolgáltatás jellegéhez és a találkozás céljához kapcsolódóan adatlap kitöltésére 

kérem, illetve  
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 a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő szintén a 

személyes találkozás során ad tájékoztatást. 

 A kezelt adatok: a jogszabály által kötelezően felveendő adatok valamint a 

pszichológiai, pszichoterápiás beszélgetések anyaga (személyes és egészségügyi 

adatok). 

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja, hogy előmozdítsa az 

egészség megőrzését, javítását, fenntartását, elősegítse a betegellátó eredményes 

gyógykezelési tevékenységét, nyomon kövesse az érintett egészségi állapotát. 

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. Az egészségügyi és a 

személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az 

egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok 

kivételével – önkéntes. 

 

3.5. Az adatkezelés időtartama: 

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha: 

 azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; 

 Ön azt kéri, hozzájárulását visszavonja 

 az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; 

 az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

 azt hatóság vagy bíróság elrendeli. 

 A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. 

rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi 

kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés 

érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében nyolc évig, illetve az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli. 

 Az egészségügyi dokumentációt a törvényben foglalt ideig, általában 30 évig, a 

számviteli bizonylatokat 8 évig őrizzük meg.   

4. Adatbiztonság, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az ellátása során adatait a saját résztevékenysége ellátásához szükséges mértékben szintén 

kezelheti a (név, cég) aki a szolgáltató tevékenységében szerződés alapján (a partner 

tevékenysége) céljából vesz részt. Előfordulhat más szakember bevonása is a szakmai 

folyamatba, ez esetben – ha az Ön külön hozzájárulása szükséges- a pszichológus kérni fogja 

beleegyezését.  

 

A szolgáltató pszichológiai tevékenységen kívüli tevékenységi köreiben nem kezeli az Ön 

pszichológiai ellátására vonatkozó adatait, a pszichológiai és egyéb célú feladatellátások 

adatbázisai egymás között átjárhatatlanok.  

 

Adatait mind informatikai, mind fizikai szempontból legjobb tudásunk szerint védjük a 

jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől, megsemmisüléstől, és más, az adatok integritását érintő 

eseményektől.  
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A pszichológus Önnel a személyes konzultációk során közvetlen szóbeli kommunikációt 

folytat, ennek keretében Ön felé közléseket tesz, kérésére is tájékoztatja Önt az 

együttműködésüket érintő megállapításairól, és egyéb információkról. Amennyiben azt 

szeretné, hogy más személyt is tájékoztassunk a fentiekről, úgy ahhoz saját maga által írt, 

aláírt, két tanú által aláírt meghatalmazás alapján kerülhet sor.  

 

Egyes pszichológiai tevékenységek során előfordul, hogy – az Ön előzetes tájékoztatását 

követően- más kliens is jelen van az Ön pszichológussal folytatott megbeszélésén. Ilyen 

esetekben az érintettek tudomást szerezhetnek az ön egészségügyi és egyéb érzékeny 

adatairól. Önt és az ilyen alkalmak valamennyi résztvevőjét titoktartási kötelezettség terheli a 

más személyről megtudott információk kapcsán, azok csak az érintett (egészségügyi és más 

különleges adat esetén írásbeli) hozzájárulása esetén adhatók tovább az adott alkalmon részt 

nem vett külső személy részére.  

 

Pszichológiai tanácsadás, és/vagy egészségügyi tevékenység esetén a jelen tájékoztató 

megismerését igazoló aláírása mellett kérjük, hogy adatainak kezeléséhez külön járuljon 

hozzá. Ez esetben adatait harmadik személy részére kizárólag az Ön rendelkezése vagy 

törvényi kötelezettség alapján továbbítjuk.  

 

Az egészségügyi ellátó személyzetet törvényben foglalt szigorú titoktartási kötelezettség 

terheli, mely alól a törvényben meghatározott kivételeken kívül csak Ön adhat felmentést. 

Egészségügyi tevékenység során megismert adatait más egészségügyi szolgáltató számára 

csak akkor továbbítjuk, ha Ön így rendelkezik, ha az az Ön további ellátása érdekében 

szükséges, és Ön nem tiltakozik ez ellen, vagy ha törvény azt előírja.  

 

Amennyiben a pszichológussal a kommunikáció nem közvetlenül, hanem postai vagy 

elektronikus levelezés útján, telefon videokapcsolat vagy egyéb kommunikációs csatorna 

közbeiktatásával zajlik, úgy a szolgáltató a saját részéről szükséges adatvédelmi intézkedések 

megtételéért vállal felelősséget, így például azért, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az 

Ön által küldött elektronikus levelekhez, és ne szerezzenek tudomást az egyéb úton történő 

kapcsolattartás tényéről, illetve tartalmáról. Egyebekben a kommunikációs csatornák 

biztonságáért és az Ön részéről felmerülő adatvédelmi szempontokért a szolgáltató a 

felelősségét kizárja, ezért csak olyan kapcsolattartási mód alkalmazását javasoljuk, amelyben 

Ön megbízik. Az Ön fentiek szerinti közvetett kommunikációja során való 

beazonosíthatósága érdekében csak olyan címen keressük Önt adatközlés céljából, amelyet 

személyes látogatása során megadott.  

 

A szolgáltató weboldalán előzetes személyesen történt kapcsolattartási adategyeztetést 

megelőzően megadott adatokat is személyes adatokként, az ebben a tájékoztatóban foglaltak 

megfelelő alkalmazásával kezeljük.  

 

Személyes adatokat tartalmazó számviteli vagy egyéb bizonylat, igazolás kérése esetén – az 

Ön ellenkező rendelkezése hiányában- az Ön által megadott személyes adatokat használjuk. A 

személyes adatokat tartalmazó bizonylatokat, igazolásokat saját könyvelési és egyéb 

dokumentációinkban tároljuk, ahhoz az adott bizonylat rendeltetése szerinti feladatot ellátó 

külső szerződött partnerünk (pl könyvelő) a rá vonatkozó titoktartási feltételek mellett 

hozzáférhet.  

 

Kapcsolattartásra csak az együttműködés tervezése érdekében (pl időpont egyeztetés) 

használjuk fel személyes adatait.  
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Ha törvény elrendeli, adatainak kezelése az Ön engedélye nélkül is megtörténhet- pl hatóság, 

bíróság rendelkezése alapján. Ilyen esetekben az érintett szervnek pontosan meg kell jelölnie, 

hogy milyen törvény alapján, milyen célból kívánja kezelni az általunk kezelt adatokat, és 

csak a törvényes célok eléréséhez szükséges adatokat bocsáthatjuk a rendelkezésére. A 

titoktartási kötelezettség ugyanakkor – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve 

(Ilyen kivétel például a 8 napon túl gyógyuló, feltehetően bűncselekményből fakadó sérülés 

észlelése) még a tanúként kihallgatott pszichológust is köti, ha Ön ez alól nem ad felmentést. 

A titoktartás szabályait minden pszichológiai tevékenység esetén, így tanácsadás esetén is 

szem előtt tartjuk.  

Adatainak védelméért a szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Ha ennek ellenére adatait 

érintő, nem várt esemény következik be, (pl illetéktelen személy hozzáfér adataihoz) a 

szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a felügyeleti hatóságot, megkísérli elhárítani a 

problémát, és amennyiben magas a kockázata annak, hogy Önt sérelem éri vagy jogaiban 

korlátozzák a történtek, Önt is tájékoztatja.  

Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a személyes adatok tárolására és a honlap 

biztonságos üzemeltetésére. 

Tárhelyszolgáltató:  

Cégnév: TeraHost Kft. 

Postai cím: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73. 

Emailcím: info@teratarhely.hu 

Telefon: +36 30 690 9394 

 

5. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: 

5.1. Önnek a következő jogai vannak az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban:  

 Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. (Hozzáféréshez 

való jog – GDPR 15.cikke)  Az Ön kérésére  az Adatkezelő írásbeli tájékoztatást ad 

Önnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen 

célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

 Ön kérelmezheti az Adatkezelőnél  pontatlannak ítélt  adatai helyesbítését, 

kiegészítését, 

 Indokolás nélkül kérheti adatai törlését ( Felfelejtéshez való jog – GDPR 17.cikk). 

Önnek joga van arra, hogy az adatkezelővel töröltesse az Önre vonatkozó személyes 

adatokat– a kötelező adatkezelés kivételével, ha arra már nincs szükség az adott 

célból, ha hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap adatai kezelésére, ha 

jogtalanul kezeltük adatait, vagy tiltakozik a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen 

 Kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha úgy gondolja, hogy nem kezeljük pontosan 

vagy jogszerűen személyes adatait, és a tisztázás ideje alatt korlátozást kér, vagy jogai 

érvényesítése miatt törlés helyett kéri a korlátozást, 
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 Megtilthatja a személyes adatainak direkt marketing célokra való használatát. 

Személyes adatait direkt marketing célokra tiltás hiányában is csak előzetes kifejezett 

hozzájárulása esetén használhatjuk.  

 Kérheti személyes adatainak harmadik személy számára való átadását, továbbküldését, 

vagy ezt meg is tilthatja.  

 Joga van az adat hordozhatóságra. Hozzájárulásos jogalapuló vagy szerződéses 

jogalapú adatkezelésnél ha az adatkezelés automatizált,  joga van ahhoz, hogy digitális 

formában, géppel olvashatóan  megkapja az adatkezelőnek átadott személyes adatait 

és szükség esetén továbbíthatja ezeket az adatokat. Másolatot kérhet vagy 

fényképfelvételt készíthet bármely, általunk kezelt személyes adatról, és ezekbe 

betekinthet.  

 Önnek lehetősége van bármely adatának kezelését megtiltani. Előfordulhat, hogy az 

ilyen tiltás korlátozza, vagy lehetetlenné teszi az együttműködést, mivel a problémák 

feltárásához, a teendők megbeszéléséhez más egészségügyi szakember szükségszerinti 

bevonásához így nem áll rendelkezésre megfelelő információ. Amennyiben Ön adatai 

kezelését meg kívánja tiltani, miután ezt jelzi, tájékoztatjuk, hogy az adott tiltás jár-e 

az ellátását befolyásoló következményekkel. Életkora vagy bíróság döntése alapján 

korlátozott cselekvőképességű személy adatkezelési döntéseit törvényes képviselője 

hozzájárulásával gyakorolja. A 16. életévét betöltött kiskorú önállóan dönthet 

adatainak kezeléséről. A cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője jár 

el. Az együttműködés során a szolgáltató részéről kizárólag Fodorné Vincze Anna 

pszichológus jogosult adatainak kezelésére, csak a megbeszélt célhoz szükséges 

mértékben.  

 Tiltakozhat a személyes adatának a használata ellen, amennyiben az véleménye szerint 

az Ön által adott felhatalmazás vagy a törvény által lehetővé tett kereteken 

túlterjeszkedve történik. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is- megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, 

illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel 

nem ért egyet, jogosult- annak közlésétől számított 30 napon belül- bírósághoz 

fordulni.  

5.2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei: 

 A 2011. évi CXII Infotv  alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti: 

 Ha úgy érzi, hogy személyes adatait szabálytalanul kezeljük, megköszönöm, ha 

kérésével, panaszával a fentiek szerint elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz fordul, 

aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja. 

 Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti 

törvényszékhez, vagy 

 fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

6. Jogszabályi háttér 
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Az Adatkezelő az Ön adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően kezeli: 

 az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési műveletek esetén 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) – a továbbiakban: GDPR, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.)  

 az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény 

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről /Eütv/; 

 Számlázás esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk 

(1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az 

Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 

169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott 

ideig kezeli. 

A fentiekkel kapcsolatos további kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzám bizalommal a 

fent megadott elérhetőségeimen!  

Eger, 2019. szept.19. 

 


