ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Személyes adatok kezelése a BGYH Zrt. marketing célú tájékoztatással összefüggésben
Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, így a gyógykezelés
és a kapcsolódó orvosi vizsgálatok során tudomására jutott személyes adatot, különleges adatot
(személyes egészségügyi adat) az Európai parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(továbbiakban: GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. tv.
(továbbiakban: Info tv.) rendelkezései és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.tv. valamint az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. tv. rendelkezései szerint kezeljük.
A személyes adat fogalma (Info tv.3§ (2)): az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen
az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
A különleges adat fogalma (Info tv.3§ (3) b)):
b) az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat,
A személyes egészségügyi adat fogalma (1997. évi XLVII.tv.3§ a)):
az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés,
illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által
közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló
mindennemű adat (például magatartás, környezet, foglalkozás).
Az adatkezelés célja:
- az Ön marketing célú tájékoztatása Fürdőink aktuális, egészségi állapotának leginkább
megfelelő egészségügyi szolgáltatásairól.
Az adatkezelés jogalapja:
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásával
történik. Személyes adatainak kezelése a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített egy
konkrét célból történik.
Az adatok megismerésére, adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult lehetséges
adatkezelők személye:
Az Ön által megadott elérhetőségeken Önt fürdőszolgáltatásaink ismertetése és vizsgálati
időpontegyeztetés céljából felkereső BGYH Zrt. munkavállalói.
Az adatkezelés időtartama:
Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Info tv. és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. rendelkezései szerint
kezeli az egészségügyi szolgáltatással összefüggő marketing tevékenységhez szükséges
mértékben és ideig, de legfeljebb egy évig, vagy az Ön kérése esetén az adatok törlése, illetve
zárolása esetén annak időpontjáig.
A kezelt személyes adatok:

A kezelt adatok mindegyike az Ön hozzájárulásával megadott adat. A marketing tevékenység
céljából két csoportban kezelendőek
Kötelező: név, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi adatok
Adatok felhasználása, továbbítása:
Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Info tv. és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII tv. rendelkezései szerint
használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről tájékoztatjuk, és ehhez előzetes hozzájárulását
megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy ezt követően
hozzájárulását bármikor visszavonja.
Az általunk kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt
kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között
nem továbbítjuk, az orvosi titokként kezeljük.
Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, tehát az adatkezelő és az adatfeldolgozó megegyezik.
Adatbiztonság:
A kezeltszemélyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések
elkerülése érdekében az Ön személyes adatait digitalizálva, a BGYH Zrt. informatikai
rendszerében biztonságosan elzárva tároljuk, melyhez csak az adatkezelők férnek hozzá.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az Ön adatait feldolgozzuk-e
vagy sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat
gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése,
adatai felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, ill. a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulás.
Ön jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve
törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik.
Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
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