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Szem-Pont 2008.Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és
tisztességes és etikai elvárásoknak eleget tévő adatkezelésre.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:
●
2011 évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
●

1997 évi XLVII. törvény

●
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 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
●

1992 évi LXIII. törvény

●

50/1999. EüM rendelet

Ezeknek a törvényi előírásoknak az értelmében, a Szem-Pont 2008.Kft-nél szolgálati
titokként kezel minden olyan adathordozó információt, amely a működésével
kapcsolatosan birtokába kerül.
Tevékenységgel összefüggésben kezelt egészségügyi és személyazonosító adatok:
-

Név

-

Születési év

-

TAJ szám

-

Lakcím

-

E-mail elérhetőség

-

Telefonos elérhetőség

Kizárólag Speciális esetben:
-

Személyazonosság igazoló okmány

-

Munkáltatói igazolás

-

Lakcím igazoló/közüzemi számla

-

Bankszámlakivonat

-

Nyugdíjas igazolvány/nyugdíjszelvény

Adatkezelés célja:
Egészségügyi szolgáltatás/termék megrendelése-teljesítése (szerződés)/biztosítása
érdekében kapcsolatfelvétel-kapcsolattartás
-

Egészségügyi dokumentálási kötelezettség

-

Hűségprogram ajánlat/személyre szabott tájékoztatás

-

Számlázás

Adatok megőrzési ideje:
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell
megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően – amennyiben indokolt – az adatok
továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt – a nyilvántartást
meg kell semmisíteni.
Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét
fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az
adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk -terv szerintjövőben alkalmazásra kerülő technikai megoldással biztosítható. Az ön által megadott
adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha ahhoz, ön kifejezetten
hozzájárult vagy törvény írja elő.
Az adatait tároljuk visszavonásig, illetve törvényi vagy rendeleti szabályozottság szerint.
Adatai törlését-korlátozását kezdeményezve a Szem-Pont Optikánál, mint adatkezelőnél,
felhasználói státusza megszűnhet.
Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet a info@optikaszempont.hu email elérhetőségen.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy az ön
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, szükség szerint
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri –elérhető
közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát
megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált
szövegét nyilvánosan közzéteszi.

Adatkezelési alapelvek:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha
az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét
és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény vagy rendelet határozza meg. Törvény közérdekből – az
adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra
hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az
érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az
érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való
hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is
megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a
szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok
kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon
tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben
meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha
törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű
adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Az adatkezelés alapjai:
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben
törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
zárolását, módosítását vagy törlését az Adatkezelő email elérhetőségén vagy
személyesen az optika szalonban.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
szükség szerint azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére
megadni a tájékoztatást. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult,
hogy adatait elektronikus úton benyújtott kérelemmel kérje – ellenkező érintetti kérés
hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban)
bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti
mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát,
az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos
mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást
több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív
költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 200 Ft-ot számolhat fel.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A
személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény
vagy rendelet nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi
biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény vagy rendelet
rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának
gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. §
(1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. Ez
esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e
törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről és módjáról.
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január
31-ig értesíti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a
panaszost - az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehetséges. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-3911400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: www.naih.hu

