
  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

https://primusegyesulet.hu/primus-terasz-rendezveny/ 

Kategória: Adatvédelem 

Tisztelt Látogató! 

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval 
vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan 
bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az 
iroda@publicrelations.hu e-mail címen. 

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) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján 
az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat 
alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során. 

1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve: 

  PRIMUS Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete 

Az adatkezelő címe: 

1134 Budapest, Váci út 37. 1. em.
E-mail: igazgato@primusegyesulet.hu

2. ADATFELDOLGOZÓ

Az adatfeldolgozó neve: 

Pr-ego Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 

1054 Budapest, Széchenyi utca 1.a. 6/106 Az 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

E-mail: data@publicrelations.hu
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3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE AZ ESEMÉNYRE TÖRTÉNŐ VISSZAJELZÉS ESETÉN

A megadott személyes adatok: 

név, e-mail cím 

Célja: A https://primusegyesulet.hu/primus-terasz-rendezveny/ online felületen a Primus Terasz 
eseményre való regisztráció és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (kapcsolattartói adatok 
kezelése, nyilvántartása, online kapcsolattartás) biztosítása. 

Jogalap: Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 
Önkéntes, érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: 
A “https://primusegyesulet.hu/primus-terasz-rendezveny/” felület működése alatt, 2022. 09. 01. – 
2022.09.22. között  

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HONLAP HASZNÁLATA SORÁN (COOKIE)
honlapjának felhasználó által történő használata során kezelt adatok:

1. Cookie típusa: Munkamenet sütik

Cél: A honlap megfelelő működésének biztosítása 

Jogalap: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezés 

Az adatkezelés időtartama: 
A honlap látogatói munkamenet befejezéséig 

2. Cookie: Google Analytics*

Cél: Információk gyűjtése a honlap használatával kapcsolatban 

Jogalap: Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján 
Önkéntes, érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: 
Az online felületre történő visszajelzés során. 
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5. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE

A PRIMUS Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
Ön személyes adatainak kezelése a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok alapján 
történjen. Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint egyéb 
jogok is megillethetik az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy, mint a személyes adatok 
helyesbítésének, illetve törlésének joga, az adatkezelés korlátozásának, valamint személyes adatai 
hordozhatóságának joga, továbbá bizonyos esetekben az adatkezelés ellen történő tiltakozáshoz 
való jog. 

Ezen tájékoztatást, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogainak érvényesítését Ön a PRIMUS 
Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete székhelyére, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre 
küldött postai levéllel vagy a igazgato@primusegyesulet.hu e-mail útján kezdeményezheti. 

Ha Ön az adatkezelés során jogainak megsértését tapasztalja, kérjük, jelezze a PRIMUS 
Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete részére a fenti elérhetőségek valamelyikén, továbbá 
Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság 
elérhetőségéről a www.naih.hu weboldalon tájékozódhat. Jogellenes adatkezelés esetén Ön 
bíráság előtt is érvényesítheti igényét, jogosult lehet kártérítésre, illetve sérelemdíjra is. A 
bíróságok illetékességéről információt a www.birosagok.hu weboldalon találhat 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE
Az adatok feldolgozására a “https://primusegyesulet.hu/primus-terasz-rendezveny/” felület
kialakításával és kezelésével megbízottak jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése
elektronikus formában, online adatbázisokban történik.

7. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatfeldolgozó: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) 
mailchimp.com 
Adatkezelés célja: Regisztrációt visszaigazoló levélküldés, adatfeldolgozói tevékenysége a technikai 
háttér szolgáltatása kapcsán. 

Továbbított személyes adatok kategóriái: név, e-mail cím 

8. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és
beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk
az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai
intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes
adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

9. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, 
amelyre jogszabály Önt feljogosítja. 

a) A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, 
hogy 
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milyen személyes adatait, 
milyen jogalapon, 
milyen adatkezelési cél miatt, 
milyen forrásból, 
mennyi ideig kezeli, 
a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például 
bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül 
teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

c) A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését. 

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok 
további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a 
Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott 
elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet. 

d) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés 
korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 
biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok 
tárolását. 

e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

f) Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha 
a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre 
irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. 

Budapest, 2022. 09. 01. 
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