
Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztató

Hatályos: 2018.május 25-től

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és
kötelezettségek teljesítésének elősegítése,  különösen  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek
betartása.  Dr.  Csizmazia  Péter  csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakorvos  kiemelt  célja,  hogy  a
felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak.
Dr. Csizmazia Péter csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos mint adatkezelő ezúton tájékoztatja
az érintetteket az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati
lehetőségekről.

Jelen tájékoztató a drcsizmazia.info honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra
vonatkozik. A jelen tájékoztatót az Dr. Csizmazia Péter csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
dr.csizmazia.info honlapon  tette  közzé,  ahol  az  az  „Adatvédelmi  tájékoztató” menüpontban
található. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.

Dr.  Csizmazia  Péter  csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakorvos jelen  tájékoztatót  egyoldalúan
módosíthatja,  erről  a  honlapon  közzétett  közleményben  ad  tájékoztatást,  a  tájékoztató
módosításának hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

Érintett:  bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított,  vagy  –  közvetlenül  vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint  egy  vagy  több  fizikai,  fiziológiai,  mentális,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális
azonosságára  jellemző  ismeret  –  valamint  az  adatból  levonható,  az  érintettre  vonatkozó
következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!

Különleges  adat:  a  faji  eredetre,  a  nemzetiséghez  tartozásra,  a  politikai  véleményre  vagy
pártállásra,  a  vallásos  vagy  más  világnézeti  meggyőződésre,  az  érdek-képviseleti  szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre
vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Közérdekből  nyilvános  adat:  a  közérdekű  adat  fogalma  alá  nem  tartozó  minden  olyan  adat,
amelynek  nyilvánosságra  hozatalát,  megismerhetőségét  vagy  hozzáférhetővé  tételét  törvény
közérdekből elrendeli.

Adatkezelő:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezet,  aki,  vagy  amely  önállóan,  vagy  másokkal  együtt  az  adatok  kezelésének  célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de
a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a
műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,
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megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adatok  további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására  alkalmas  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy  tenyérnyomat,  DNS-minta,  íriszkép)
rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

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 adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy,
viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).

Hozzájárulás:  az  érintett  akaratának  önkéntes  és  határozott  kinyilvánítása,  amely  megfelelő
tájékoztatáson alapul,  és  amellyel  félreérthetetlen  beleegyezését  adja  a  rá  vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Jelen  tájékoztatóban  az  érintett  adatai  kezelésével  kapcsolatos,  a  törvény  által  előírt  minden
információt meg kívánunk adni.

A weboldal fenntartójának adatai

Név: Dr. Csizmazia György Péter egyéni vállalkozó
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kassai u. 35/a.
Vezető neve: Dr. Csizmazia György Péter
Nyilvántartási szám: 43674483

Adószám: 70975895-1-27
E-mail cím: doktorcsp1@gmail.com
Telefonszám: 30/9460-330
Weboldal címe: drcsizmazia.info

Dr.  Csizmazia  Péter  csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakorvos honlapjainak  a  használata  nincs
regisztrációhoz kötve, a honlapok szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére
nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt semmilyen
módon nem kötik a felhasználó személyéhez.

Tárhelyszolgáltató:

Neve: DotRoll Kft.



Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi ut 3-5.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068

Email cím: support@dotroll.com

Honlap: www.dotroll.com

Adószám: 13962982-2-42

Adatkezelési szabályzata: https://dotroll.com/hu/adatkezelesi-szabalyzat

„Sütik”

A böngészés gördülékenyebbé tétele érdekében az oldalon ún. „sütiket” (cookie) használunk. A süti 
egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a felhasználó böngészője tárol. 

Sütik:
Név: Google LLC
Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Telefon: N/A
E-mail: N/A
Weboldal: https://www.google.com/
Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, látogató azonosító süti (cookie).
Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése.

Dr.  Csizmazia  Péter  csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakorvos honlapján  nem  jelentet  meg
reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok
megjelentetése.

Hírlevél

Dr.  Csizmazia  Péter  csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakorvos  hírlevelet  kizárólag  az  arra
feliratkozóknak küld, ehhez mindössze egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. A hírlevélről
bármikor  le  lehet  iratkozni.  A hírlevelek  kizárólag  a  betegtájékoztatást  szolgálják,  elsősorban
praxisszervezés tárgyában. Reklámot, promóciót soha semmilyen formában nem tartalmaznak. Az
e-mail  címeket  harmadik  félnek  nem  adjuk  ki.  Hírleveleket  a  https://mailchimp,com  oldalon
keresztül  küldünk,  melynek  adatvédelmi  tájékoztatója  itt  olvasható:
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

A Szolgáltató címe:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA 

Az adatkezelés célja
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A drcsizmazia.info honlap semmiféle adatot nem kezel,  hozzáféréséhez,  olvasásához semmilyen
adat  megadása  nem  szükséges.  Amennyiben  a  felhasználó  (honlap  látogatója)  ennek  ellenére
jogsérelmet  vélelmez  a polgári  törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvény alapján keresetlevél
benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az érintett
jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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