Adatkezelési tájékoztató
CarmenÉletmód
Fodróczi Margit Kármen egyéni vállalkozó (a továbbiakban "Adatkezelő") köszönti és köszöni,
hogy ellátogatott az Interneten a www.carmeneletmod.com elérhetőségű weboldalra
(„Weboldal”).
Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót
(„Tájékoztató”).
Az Adatkezelő részére fontos, hogy az Ön bizalmát megszolgálja és megtartsa, ezért mindent
megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében biztosítva ezen adatok lehető
legmagasabb szintű védelmét és törekedve valamennyi jogszabályi követelménynek való
megfelelésre.
Az Adatkezelő a Weboldalával összefüggésben a személyes adatok kezelését minden esetben
kizárólag célhoz kötötten végzi a vonatkozó jogszabályok; így különösen 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”), illetve az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően.
Az Adatkezelő adatai
Fodróczi Margit Kármen e.V. („Adatkezelő”).
Székhelye:
2890, Tata, Szegfű utca 21.
Adószám:
69473739131
E-mail címe: info@carmeneletmod.com
Telefonszáma: +36 70 375 6854
Az Adatkezelő felel a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő
maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért a
mindenkor hatályos uniós és magyar szabályozásnak megfelelően. Az Adatkezelő fenntartja
magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót időről időre egyoldalúan változtassa, illetve a GDPR-nak
megfelelően időről időre, de legalább évente egyszer felülvizsgálja. A Tájékoztató mindenkor
hatályos változata a Weboldalon érhető el.
Fogalommeghatározások
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel.
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Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt Személyes Adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza. Ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Az Érintett Hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes
Adatok kezeléséhez.
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.
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.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Harmadik Fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, 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 felhatalmazást kaptak.
Különleges Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adatok:
genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan Személyes Adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből
vett biológiai minta elemzéséből ered;
(b) biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert Személyes Adat, amely lehetővé
(a)

2

teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat;
(c) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
Személyes Adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi
állapotáról.
Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatalanyok, felhasználók
Az Adatkezelő weboldalával összefüggésben,- amennyiben az adatkezelésre sor kerül - csak azon
természetes személy („Felhasználók”) adatait kezeli, akik a Weboldalt látogatják. Az Adatkezelő
kezel továbbá minden olyan személyes adatot, melyet az érintett a Weboldalon keresztül nyújtott
szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevétele céljából hozzájárulása-, mint jogalap
alapján az Adatkezelő részére megad. A Szolgáltatás részletes feltételei megtalálhatóak az
Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), mely elérhető a
www.carmeneletmod.com url-címen.
A Weboldal elsősorban tájékoztató adatokat tartalmaz. A Weboldalon megjelenő képanyagok az
előzetes adatkezelési tájékoztatás és az érintettek önálló hozzájárulását követően kerülnek fel a
honlapra.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben kizárólag a következő adatkezeléseket végzi:
1.
2.
3.
4.

A Weboldal által automatikusan gyűjtött adatok (nem minősül adatkezelésnek)
Cookie-k
Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés
A Szolgáltatás igénybevétele körében megvalósuló adatkezelés

I. A Weboldal által automatikusan gyűjtött személyes adatok
1. A kezelt adatok köre
A Weboldal kezel bizonyos adatokat, így az Ön számítógépének azon adatait, amelyek a Weboldal
használata során generálódnak és amelyeket az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltató rendszere
a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra
látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza, így az adatok kezelése a Weboldalra
látogatáskor automatikusan megkezdődik.
Ezen adatok azonban egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz
Ön ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
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A Weboldal által gyűjtött IP-címeket az Adatkezelő nem kezeli a Weboldal látogatójához
köthetően; a látogató az IP-cím alapján nem beazonosítható, így önmagában az IP-cím kezelése
nem minősül személyes adatkezelésnek.
II. Cookie-k
1. A kezelt személyes adatok köre
A cookie (magyarul süti) a Weboldal szervere által küldött és a látogató számítógépén
meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben
tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez
elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
A cookie-t Ön törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a Weboldal használata
kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.
2. Az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés célja a Weboldal megfelelő működtetése és a felhasználói élmény javítása.
A süti-adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Megteheti, hogy a weboldal használata során nem
engedélyezi, illetve kikapcsolja a sütik használatát, ebben az esetben azonban a weboldal használata
megnehezülhet.
III. Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés
1. A kezelt személyes adatok köre
●
●

Név (Az érintett beazonosítása és a válaszadás céljából szükséges)
E-mail cím (A válaszadás csatornája)

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel során feltett kérdések megválaszolása, igény teljesítése. Az
adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvétel esetén az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok vonatkozásában a hozzájárulás
visszavonásáig-, illetve a kapcsolatfelvétel során előterjesztett igény teljesítéséig/kérdés
megválaszolásáig tart. Az Adatkezelő a személyes adatokat ezt követően rendszereiből
helyreállíthatatlanul és véglegesen törli. Amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeképp az érintett
az Adatkezelő Szolgáltatását igénybe veszi, úgy a Szolgáltatás igénybevételétől az adatkezelésre a
továbbiakban a IV. pontban foglaltak irányadók.
IV. A Szolgáltatás igénybevétele körében megvalósuló adatkezelés
1. A kezelt személyes adatok köre
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Keresztnév, családi név
Születési idő
Mobilszám
E-mail cím
Étkezési mód (vegán, paleo, stb.)
Jellemző és nem jellemző étkezési szokások
Diéta, alkoholfogyasztás, dohányzás, vízfogyasztás ténye (ha jellemző)
Használt étrendkiegészítők (ha van)
Diagnosztikált betegségek (ha van)
Ételallergia (ha van)
Orvosi kezelés ténye (ha van)
Sporttevékenység ténye (ha jellemző)
Alvás mértéke.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés abból a célból szükséges, hogy Ön az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást
biztonságos körülmények között és magas színvonalon tudja igénybe venni, illetve felmérésre
kerüljön az Ön vonatkozásában, hogy a Szolgáltatás milyen formája a legalkalmasabb az Ön
számára, vagyis az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) szerint szerződéses kötelezettség
teljesítése, a különleges személyes adatok körében a GDPR 9. cikk (2) a), vagyis az érintett kifejezett
hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételének legutolsó napját követő 5 év, mint
polgári jogi elévülési idő elteltével az adatok helyreállíthatatlanul és véglegesen törlésre kerülnek.

Harmadik személyek által elhelyezett tartalom
A Weboldal esetlegesen tartalmazhat olyan információkat, amelyek olyan harmadik személyektől,
származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik
személyek is elhelyeznek tartalmakat, cookie-kat, web-beaconokat a felhasználó számítógépén, vagy
hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen
harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen
adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és
információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására
jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos
jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
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megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő
azoktól is megköveteli, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének, akiknek az
adatokat az Ön hozzájárulása alapján esetlegesen továbbítja vagy átadja.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A
kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából esetlegesen eljáró
Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben esetlegesen részt vevő személyek részére is előírja.
Adatfeldolgozók, adattovábbítás
A Weboldal tárhely- szolgáltatója adatfeldolgozóként a Tárhely.eu., mely szolgáltató biztosítja, hogy
a Weboldalon keresztül az Adatkezelő, illetve a szolgáltató által megismert, és általuk kezelt
személyes adatok integritása mindenkor épségben maradjon.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra
látogatókat.
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő
internetezéskor a használatot követően mindenképpen zárja be a Weboldalt.
Az érintett jogai jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adat kezelő fenti
elérhetőségein.
1) Tájékoztatáshoz való jog
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.
2) Az érintett hozzáféréshez való joga
Az értintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 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,
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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 hatóságokhoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó
információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotás is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adat kezelés milyen jelentőséggel bír,
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
3) Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.
4) 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.

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 jogszerinti 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 védelemhez.
5) 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, ezesetben 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;
●
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●

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.

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.
6) 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.
7) Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a
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 kezelés ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotás is. 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
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotás is - alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
9) Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
10) Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
11) Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: 06/1-391-1400
Fax: 06/1-391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Egyéb rendelkezések
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Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, így különösen az Európa Parlament és Tanács 2016/679
Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” - illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései
irányadók.
Budapest, 2020. január 15.

Fodróczi Margit Kármen e.V.
Adatkezelő
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