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Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság 
 

  
 

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 
 

I. A tájékoztató célja és hatálya 
 

 
1. A Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 151/A.), mint adatkezelő 
tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
2. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az adatkezelő weboldalának 
(www.mszmt.hu) működtetése során a birtokába kerülnek. 
 
3. Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelések rendjét, valamint 
biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését. A tájékoztató hatálya kiterjed a weboldalon történő, továbbá azon adatkezelésekre, 
amikor az érintett a Magyar Személyre Szabott Medicina Társasággal a weboldalon keresztül vagy egyéb módon 
kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a weboldalon vagy a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság által 
üzemeltetett weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezeléseket is. 
 
4. A tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR), az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel, illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel – 
összhangban került összeállításra. 
 
5. Az adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési 
jogok tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 
 
6. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges 
változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, amely jelen 
közlemény alapján nem egyértelmű, az adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol az adatkezelő munkatársai 
azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. 
 
 

II. Adatkezelő 
 

 
1. Az adatkezelő adatai: 
 

Neve: Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság 
Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 151/A. 
Adószáma: 18149911-1-41 
Nyilvántartási száma: 01-02-0014149 
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

E-mail cím: pm.personalizedmedicine@gmail.com  
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://mszmt.hu  
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III. Fogalom meghatározások 
 
 

1. 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 adaton végzik. 
 
2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok 
feldolgozását végzi. 
 
3. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, 
így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 
is. 
 
4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
 
5. Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 
6. Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
azonosítható természetes személy. 
 
7. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
 
8. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes 
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják. 
 
9. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk 
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre 
vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 
lehet kapcsolni. 
 
10. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy 
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
 
11. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy 
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi 
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 
12. Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 
13. Hatóság: az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, 
valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi 
rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata e 
jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. 
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14. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, 
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő – kezeléséhez. 
 
15. Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (érintett) közvetett vagy 
közvetlen módon azonosíthatóvá válik. 
 
16. Szolgáltatás: az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek 
elérhetőek a honlapon. 
 
17. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
18. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
 
19. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 
 
20. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 
 
 

IV. Alapelvek az adatkezelés során 
 
 

1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: 
 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, 

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 
szükséges, 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 
 

2. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos 
jogszabályok és jelen adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 
 
3. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag 
célhoz kötötten használja fel. 
 
4. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, 
ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet 
tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 
felhasználást megtiltsa. 
 
5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett 
felel. 
 
 

V. A weboldal használata 
 
 

1. A weboldalon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének, továbbá bizonyos weboldalak/linkek látogatásának és 
használatának, valamint a kapcsolattartásnak feltétele, hogy a látogatók („látogatók” vagy „érintettek”) önkéntesen 
személyes és/vagy különleges adatot szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen 
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tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a velünk való kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen 
tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti. 
 
2. A weboldal meglátogatása során az adatkezelő internetes kiszolgálója automatikusan regisztrálja a látogatók IP címét, 
számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a weboldal látogatásának időpontját. A weboldal oldalainak 
látogatottságát az adatkezelő a szervernapló ellenőrzésével figyeli. Amennyiben a látogató valamely szolgáltatás kapcsán 
e-mailben veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, úgy az adatkezelő rögzíti a látogató e-mail címét, amit a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel. 
 
3. A weboldalon találhatóak olyan oldalakra mutató linkek, amelyek a látogatóink számára hasznos információkat 
nyújtanak. Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve a külső oldalak 
látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az adatkezelő nem felel. 

  
 

VI. Az adatkezelés célja 
 

  
1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja: 
 

 az online tartalomszolgáltatás,  

 a látogató azonosítása, a látogatóval való kapcsolattartás,  

 a látogató által igénybe vehető szolgáltatások azonosítása,  

 statisztikák, elemzések készítése,  

 a látogatók jogainak a védelme,  

 az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,  

 az informatikai rendszer technikai fejlesztése. 
 
 

VII. Kiskorúak védelme 
 

  
1. A weboldalon található információk nem kiskorúak részére szólnak. Az adatkezelések során nem gyűjtünk adatot – 
az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan kerül sor – 
olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket. A személyes adatokat az érintett a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban adhatja át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az 
információk átadására.  
 
2. Az információk rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége az információk 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az érintett az információk rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatban jogilag cselekvőképtelennek vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősül, és önálló 
nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, 
gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben 
az érintett köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e 
valamely harmadik személy hozzájárulására.  
 
3. Előfordulhat, hogy a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság az érintettel személyes kapcsolatba nem kerül, 
így a jelen pontnak való megfelelést az érintett köteles biztosítani, és az adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség 
nem terheli. Amennyiben azt észleljük, hogy a weboldal felhasználója gyermek, aki szülői illetve gondviselői engedély 
nélkül használja ezt a weboldalt, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi 
információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül 
továbbításra, sem általunk történő felhasználásra. Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy 
gyermek önmagáról bocsátott rendelkezésre információt ezen a weboldalon keresztül, szülője vagy gondviselője 
engedélye nélkül. 
 

  
VIII. Cookiek, azaz a „sütik” 

 
  
1. A cookie vagy „süti” a weboldal meglátogatásakor a weboldal által az érintett számítógépére küldött 
információcsomag, amelynek használatával a weboldal bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak a 
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számára. A cookie-k használatával az érintett igényei jobban felmérhetőek. Az érintett bármikor jogosult a cookie-kat 
engedélyezni, vagy azokat letiltani számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival.  
 
2. A sütik feladata: 

 információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről, 

 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók 
igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket, 

 megkönnyítik a weboldal használatát, 

 minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 
 
3. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a 
későbbi látogatás során olvas vissza. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 
 
VIII.1. A weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői 
 
1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és 
lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz 
elérhető. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 
 
2. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó 
weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a 
weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen 
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú 
cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 
 
3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):  
 

 Google Adwords cookie: amikor valaki meglátogatja az oldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a 
remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-
termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat 
például arra használja, hogy megjegyezze az érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy 
a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az 
AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb 
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre 
kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a 
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a 
felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

 

 Google Analytics cookie: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és 
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás 
cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó 
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics 
által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett 
a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, 
hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és 
szerte az interneten. 

 
4. Remarketing cookiek-k: a korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb 
webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek 
meg 
 
5. Munkamenet cookie: ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, 
élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 
 
6. Mobil verzió, design cookie: érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 
nap. 
 
7. Cookie elfogadás cookie: az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló 
nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 
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8. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek. A sütiket a 
böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként 
eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe. 
 
9. A weboldalon a következő okokból használunk cookie-kat: 

 felhasználói munkamenet tárolására, 

 statisztikák gyűjtésére, 

 felhasználói beállítások tárolására, 

 a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására. 
 
 

IX. Az adatkezelés jogalapja 
 
  

1. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulása. A látogató jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
2. A weboldal használata során az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti, hogy a jelen 
tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatok, illetve a generált személyes adatok 
felhasználásra kerüljenek. A személyes adatokat az érintett a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására. 
 
3. Az adatkezelő a látogató IP címét a weboldalra történő belépéskor a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az 
adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az érintett külön hozzájárulása nélkül 
rögzíti. 
 
4. A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet az érintett önkéntes 
hozzájárulásán kívül az adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való 
alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az 
adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a 
jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adatkezelő adott adatkezeléshez 
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az adatkezelő 
erre irányuló kérés esetén a jelen tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben 
foglaltakkal kapcsolatban. 
 
 

X. Az adatkezelés időtartama 
 

 
1. Az adatkezelő az érintett adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig, illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli. A rendszer működése során automatikusan, 
technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából 
indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített 
adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 
 
2. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja. 
Törlés helyett az adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha az érintett 
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. 
A személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat 
törlését kizárta. 

 
 

XI. Adatfeldolgozó igénybevétele 
 
 

1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi el, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet 
igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való 
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.  
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2. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további 
adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
 
 

XII. Adattovábbítás lehetősége 
 
 

1. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot 
az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés 
kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. 
 
 

XIII. Adatbiztonság 
 

 
1. Az adatkezelő megteszi a weboldalon a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes és/vagy 
különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá 
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban 
elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve amennyiben azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 
2. Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk 
figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy 
más speciális hozzáférési módok biztonságáért az érintett felel, kivéve, ha a kárt az adatkezelő az érintett adatainak 
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta. 

 
 

XIV. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet 

adathordozási-, és tiltakozási jogával a pm.personalizedmedicine@gmail.com e-mail címre megküldött e–mail útján 
vagy az adatkezelő fenti címére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben.  
 
2. Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérelmére az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy 
az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 
 
3. Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  
 

 az adatkezelés céljai, 

 az érintett személyes adatok kategóriái, 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, 

 a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,  

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 

 az adatforrásokra vonatkozó információ, 

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel jár.  

 
4. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett 
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az adatkezelő az adatkezelés 
tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további 
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másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett 
kérelmére az információkat az adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az 

adatkezelő által megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható a pm.personalizedmedicine@gmail.com e-mail 
címen. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – 
szóban is adható tájékoztatás. 
 
5. Helyesbítés joga: az érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos 
adatok kiegészítését. 
 
6. Törléshez való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 
 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell, 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 
került sor. 

 
7. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  
 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 
keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

 a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból, közérdek alapján, 

 vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
8. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 
 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását, 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

 
9. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az 
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
10. Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
11. Tiltakozás joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
12. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
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amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok 
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó 
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 
 
13. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást: az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki 
rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
 
14. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 
 

 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett 
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 
megállapít, vagy 

 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
15. Visszavonás joga: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
16. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 
 
17. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz 
intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
18. Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat 
fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
19. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
20. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 
érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban 
kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
21. Az érintett a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulni (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: 
+36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
22. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
is megindítható. 
 
23. Javasoljuk, hogy az érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az adatkezeléssel 
kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az adatkezelő munkatársaihoz a 

pm.personalizedmedicine@gmail.com e-mail címen. 
 
 
 
Budapest, 2021. július 5. 
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