Adatkezelési nyilatkozat
A HBCS Audit Kft. folyamatosan figyeli és értelmezi az egészségügyi jogszabályokat,
rendeleteket. Egészségügyi jogszabályfigyelésünkben feltüntetjük az új és a módosított
jogszabályokat. Ez utóbbiak esetében nemcsak az aktuális jogszabályt közöljük, hanem
kiemeljük az annak legutóbbi verziójához képest történt változásokat is.
Jogszabályfigyelésünk megtekinthető honlapunkon vagy regisztrációt követően
megrendelhető ingyenes hírlevélben is. A hírlevélre honlapunkon iratkozhat fel.
A regisztráció során rögzített személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő
(Szolgáltató) ezúton tájékoztatja az igénybe vevő felhasználókat az általa kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal
összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A jogszabálykövető hírlevélre való feliratkozással mint felhasználó elfogadja jelen
Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. Fogalmak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A
törvény értelmében:

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok kezeléséhez;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
9. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása
céljából történő megjelölése útján;
10. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy
rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
13. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy 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 irányuló műveleteket végeznek;

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Cégnév: HBCS Audit Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Móricz Zs. krt. 14. fsz. 3.
Nyilvántartási szám: CG-01-09-679428
Elektronikus levélcím: kohalmif@hbcs.hu

3. Az adatkezelés és jogalapja
3.1 Az adatkezelés, a jogszabálykövető hírlevél szolgáltatás üzemeltetéséhez és a
kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg.
A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval
adják meg.

4. A kezelt adatok köre
4.1 A Szolgáltató jogszabálykövető hírlevelének igénybevétele regisztrációhoz kötött.
4.2 A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes
adatokat:




név (családi és utónév)
munkahely
email cím

4.3 A regisztráció során fakultatívan a következő személyes adatokat adhatja meg:



beosztás
telefonszám

5. Az adatkezelés célja
5.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:


a regisztrált felhasználóknak jogszabálykövető hírlevél kiküldése.

5.2 A regisztráció során fakultatívan megadható személyes adatok kezelésének célja:


szükség esetén személyre szabott kapcsolattartás biztosítása.

5.3 Az adatkezelés a fenti célból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal
történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére
alkalmas.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1 A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a
jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig, illetve a jogszabálykövető
hírlevél szolgáltatásunk megszűntetéséig tart.

7. Adatfeldolgozás
7.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatokon további adatfeldolgozás nem történik,
azokat kizárólag a jogszabálykövető hírlevél kiküldésére használjuk.

8. Adatbiztonság
8.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok
tárolása, őrzése során. Ennek érdekében működteti 2011 óta ISO 27001-es szabvány szerint
auditált
információbiztonsági
irányítási
rendszerét.
Erről
bővebben
a
http://www.hbcs.hu/integralt-iranyitasi-rendszer honlapon tájékozódhat.
8.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, folyamatos fizikai
és logikai őrzéssel védett szerverén tárolja, azokat harmadik félnek nem továbbítja.

9. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés
ellen
9.1 A felhasználó az adatainak módosítását a hbcs@hbcs.hu email címre küldött levél útján
kérheti a Szolgáltatótól.
9.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, és az adatkezelés megtiltását kérni
a hbcs@hbcs.hu e-mail címre küldött levél útján.

10. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
10.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról a hbcs@hbcs.hu e-mail címre küldött levél útján. A
Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján
adja meg a kért tájékoztatást.

11. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

11.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a
jogszabálykövető hírlevélben történő közzétételt követően válnak hatályossá. A módosítás
nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

