ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat,
illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. A jelen tájékoztató a Rhinoto Kft. által kezelt, azonosított, vagy
azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére
vonatkozik. Tájékoztatjuk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig
tároljuk és kik férhetnek hozzá. Továbbá tájékoztatjuk arról is, hogy Önt milyen jogok illetik meg.
A weboldalon történő regisztrálással, üzenetküldéssel, illetve hírlevélre történő feliratkozással a feliratkozó
hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat. A Rhinoto Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót
adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és az
érintett természetes személyeket.
Annak érdekében, hogy Ön a személyes- és egészségügyi adataival végzett adatkezelési műveletekről
részletes információkkal rendelkezzen, kérjük szíveskedjék elolvasni a Tájékoztatót.
Amennyiben kérdése van, kérem írjon az lbmedical.pecs@gmail.hu e-mail címre.
Adatkezelő neve és elérhetősége:
Cégnév: Rhinoto Kft.
Székhely: 7621 Pécs, Jókai tér 11/b
Telephely: 7621 Pécs, Váradi Antal utca 10/a
Telephely: 7960 Sellye, Bodonyi út hrsz. 390
Ügyvezető: Lőcsei Barbara Edit
Adószám: 22969846-0-02
Cégjegyzékszám: 02-09-076364
E-mail cím: lbmedical.pecs@gmail.com
Adatkezelés jogalapja
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Az alábbi linken
keresztül
elérhető
a
jogszabály
hatályos
szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)
2016/679/EU Rendelet (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 alábbi linken
keresztül
elérhető
a
jogszabály
hatályos
szövege: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Elszámoláshoz és kifizetéshez szükséges adatok (ide értve
többek között a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságra és a magánbiztosításra vonatkozó
adatokat, egészség pénztári tagságra és kártyára vonatkozó adatokat. Az Sztv. szerinti
bizonylatmegőrzési idő vé8 év. Az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
szövege: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV
Adatkezelés célja
Adatkezelésünk célja Intézetünk az Ön által önkéntesen megadott saját vagy gyermeke egészségügyi és
személyes adatait kivizsgálás és gyógykezelés céljából, illetve amennyiben az egészségügyi szolgáltatás
kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli, valamint jogok és esetlegesen
felmerülő
követelések
érvényesítése,
igényérvényesítéssel
szembeni
védekezés,
továbbá
kapcsolattartás. Kiskorú gyermeknél kizárólag a gyermek felügyeletét hivatalosan ellátó szülő adhat
hozzájárulást. Ha más hozza a gyermeket annak rendelkeznie kell a hivatalos gondviselő által és két
tanúval is aláíratott Meghatalmazással.

Kezelt adatok





név, születési idő, anyja neve
lakcím, postacím, telefonszám, email cím
egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok
TAJ azonosító

A adatkezelések kapcsán a Rhinoto Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak
megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelővel létrejövő – egészségügyi szolgáltatásra
vonatkozó – szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, ideértve a megrendelés teljesítéséhez
szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása
feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül nem tudnánk az adott
szolgáltatást nyújtani.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik. Személyes adatai
harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön
hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra. A
Rhinoto Kft. a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:









Az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges
adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi
ellátás, egyeskülönleges ellátások érdekében.
Jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése
érdekében (pl.: implantátum beültetése esetén a Központi Implantátumregiszternek való
adatszolgáltatás).
Törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére,
felhívására, jogszabály alapján.
Dokumentumarchiválási,
irattárolási
szolgáltatást
nyújtó
adatfeldolgozója
részére,
adatfeldolgozási szerződés alapján.
Szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.
Küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez
szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.
Adatkezelés időtartama és törlése

A Rhinoto Kft. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentációt, egészségügyi és személyazonosító
adatot az adatfelvételtől számított 30 évig megőrzi. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10
évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig. E határidők elteltével a személyes
adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül. Amennyiben a
gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig
őrizzük.
Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a Rhinoto Kft-vel kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása,
szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás
színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való
válaszadás.
Adatkezelés jogalapja
A Rhinoto Kft. szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek
esetében az adatkezelés jogalapja a Rhinoto Kft. és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez
fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak
megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő - 5 év) elteltéig tart az adatkezelés

A Rhinoto Kft. által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője,
szerkesztője, mint a Rhinoto Kft. adatfeldolgozója is hozzáférhet.
Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja
A Rhinoto Kft. vagyonvédelmi célból a (7621 Pécs, Váradi Antal utca 10/A FSZ 4.) területén, az ügyfélváró
helyiségekben és a közlekedőkben kamerarendszert üzemeltet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben
kamerák nem kerültek elhelyezésre.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való
belépéssel ad meg, továbbá a Rhinoto Kft. vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.
Személyes adatok köre
E körben a Rhinoto Kft. által kezelt személyes adat az Önrőll készült képfelvétel, az Ön felvételen látható
magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.
Adatkezelés időtartama, törlés
A felvételeket a Rhinoto Kft. a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől
számított 14 munkanap elteltével törli. Amennyiben Ön valamilyen bűncselekményben érintett, kérheti a
felvételek 30 napig tartó megőrzését, azonban csak arról kérhet másolatot, amelyen más személy nem
látható, vagy nem felismerhető.
Cookie (sütik)
Mit érdemes tudni a cookie-król, sütikről? Mik azok a cookie-k, sütik? A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl,
adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére
(számítógépére, telefonjára, táblagépére). A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a
felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a
meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról. A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal
látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének,
telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.
A Rhinoto Kft a www.fulorrgege.net és www.lbmedical.hu oldalon használ sütiket.
Önnek joga van






A tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez.
Személyes adatai helyesbítéséhez, adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához,
személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’.
Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz.
Az adatkezelés korlátozásához.
Jogorvoslathoz.
Személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelie és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték. A hozzáférés joga
gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem
esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf
formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások
jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult
az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Személyes adatok helyesbítése
Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben
kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot
megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelés a Rhinoto Kft, vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van
tiltakozni az adatkezelés ellen a megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a
továbbiakban a Rhinoto Kft. nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.
Személyes adatok törlése
Amennyiben Ön valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t
indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:







Az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötte, vagy más módon kezelte.
Olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön
visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
Olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén
alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni
tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
A személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte.
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl.
adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen
személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben
köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben nem, ha az adatkezelés szükséges
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kell.
Jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit,
jogában áll a NAIH-nál panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az
Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén
az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja.

