Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., e-mail cím:
info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

A Bobdent Fogászati Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója
a weboldalon
A Bobdent Fogászati Kft. (székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7.,
01-09-334385, adószám: 26600875-1-42, telefonszám: +36 1 400 1167, e-mail:
info@bobdent.hu, önállóan képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor
ügyvezetők,
adatvédelmi
tisztviselő:
Niebauer
Károlyné,
info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt
összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy


az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a
törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az
adathordozhatósághoz való jog) az info@bobdent.hu e-mail címre,
vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg,
továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a
hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy
a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak
lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel
kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az
érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az
érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást
kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban
(ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.



az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Rendelőben
papír alapon megtalálhatók.



profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.



adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában
történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója
fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott
adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik,
úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz.
mellékletében került megnevezésre.



az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését
tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő belső,
vagy pénzügyi működésére, vagy Munkatársaira vonatkoznak.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel
joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu),
jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.
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Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az érintett
önkéntes
Minden
Lásd
cél
számára
hozzájárulás
természetes
részletesen az
megvalósulásái
megfelelő
vagy
személy,
adatkezelés
g, vagy törlési
információ
jogszabályi
ideértve egy
tájékoztatójáb
kérelemig,
nyújtása és
köt.
szervezet
an/leírásában
vagy
ezzel
teljesítése,
nevében eljáró
jogszabályban
összhangban
vagy
képviselőt is, aki
meghatározott
a
megállapod
az
határidőben,
kapcsolattart
áson alapul, Adatkezelővel
vagy
ás
vagy
jogos kapcsolatba
elévülési
érdek vagy kerül és az
időben, vagy
létfontosságú Adatkezelőtől
jogos érdek
érdek
információt
megszűnéséig
kér/kap
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az érintettel
önkéntes
Minden
Lásd
cél
történő
hozzájárulás
természetes
részletesen az
megvalósulásái
kapcsolattart vagy
személy,
adatkezelés
g, vagy törlési
ás, felmerülő
jogszabályi
ideértve
tájékoztatójáb
kérelemig,
kérdések,
köt. teljesítése, szervezet
an/leírásában
vagy
kérések és
vagy
nevében,
jogszabályban
egyebek
megállapodá
képviseletében
meghatározott
megválaszol
son
alapul, eljáró
határidőben,
ása,
vagy
jogos természetes
vagy
megoldása
érdek
vagy személyt is, aki
elévülési
jogszabályi
az egyszeri
időben, vagy
kötelezettség,
információkéré
jogos érdek
vagy
sen túl
megszűnéséig
létfontosságú
folyamatosan,
érdek
vagy
rendszeresen
kapcsolatot
tart az
Adatkezelővel

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

táblázata
Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Előjegyzés (időpontegyeztetés/bejelentkezés) rendelőbe adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
az érintett
önkéntes
Minden
Lásd
cél
elektronikusan
számára
hozzájáruláso természetes
részletesen az
megvalósulásái
és/vagy papír
időpont
n alapul
személy, aki
adatkezelés
g, vagy
alapon,
biztosítása és
adatainak
tájékoztatójáb
általános
manuálisan
kapcsolattart
megadásával
an
elévülési
történik
ás
időpontot
időben, vagy a
foglal/egyeztet
jogos érdek
fennállásáig

Forrás
Érintettek

Forrás
Érintettek
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Forrás
érintettek

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló
táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Forrás
az
érintett önkéntes
Minden
Lásd
érvényességi
elektronikusan
Érintettek
számára
hozzájárulás,
természetes
részletesen az időtartamban,
és/vagy papír
megfelelő
vagy GDPR személy,
adatkezelés
vagy elfogadás alapon,
ajánlat
6. cikk (1) b) ideértve
tájékoztatójáb
esetén
a jellemzően
nyújtása
és pontja
szervezet
an/leírásában
jogviszony
elektronikusan
kapcsolattart
nevében,
elévüléséig,
, manuálisan
ás
képviseletében
vagy
jogos történik
eljáró
érdek alapján
természetes
történő
személyt is, aki
adatkezelés
az
esetén
annak
Adatkezelőtől
megszűnéséig
ajánlatot
kér
személyes
adatainak
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel
joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu),
jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.
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megadása
mellett
Rögzített vonalú
Cél
minőségjavítá
s,
kapcsolattart
ás
nyomonkövet
ése,
az
érintetti,
felhasználói
igények
és
problémák
dokumentálá
sa
és
hatékonyabb
elintézése

telefonbeszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
önkéntes
Minden
Lásd
1 évig, panasz
hozzájárulás
természetes
részletesen az esetén az 1997.
személy,
adatkezelés
évi
CLIV.
ideértve
tájékoztatójáb
törvény alapján
szervezet
an.
5 évig
nevében,
képviseletében
eljáró
természetes
személyt is, aki
a
rögzített
vonalú
ügyfélszolgálato
n keresztül kíván
az
Adatkezelővel
kapcsolatba
kerülni,
kapcsolatot
tartani

Emlékeztető sms
Cél
a
címzett
érintett
tájékoztatása
,
emlékeztetés
e a lefoglalt
időpontról

küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Önkéntes
Minden
Név,
Cél
hozzájárulás
természetes
telefonszám,
megvalósulásái
személy,
aki időpont
g,
érintett
emlékeztető
kérésére törlésig
sms-t kér

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Minden
Lásd
Adatkezelő a
az érintett és
Önkéntes
természetes
részletesen az
panasz
panaszról
hozzájáruláss
személy, aki
adatkezelés
felvett
azonosítása,
al indul meg,
valamint a
tájékoztatójáb
jegyzőkönyvet
de a GDPR 6. igénybe vett
szolgáltatásra,
an.
és a válasz
panasz
cikk (1 bek.
megvásárolt
kezelése és a
másolati
c) pontja
termékre,
példányát a
kapcsolattart
alapján, az
ás
adatkezelés
és/vagy
felvételüktől
az
Adatkezelő
számított 5 évig
adatkezelőre
magatartására,
kezeli
vonatkozó
tevékenységére
jogi
vagy
kötelezettség
mulasztására
teljesítéséhez
vonatkozó
panaszát közli
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az
önkéntes
Minden
lásd részletesen
hozzájárulás
adatkezelés
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
visszavonásáig/t
jogalapjának
személy, aki
tájékoztatóban
örlésig
bizonyíthatós
adatainak
.
a hozzájáruló
ága, valamint
valamilyen
nyilatkozatok
a
célból történő
törlésére a
hozzájárulás
kezeléséhez
visszavonást
teljesítése,
hozzájáruló
követő elévülési
valamint
nyilatkozatot ad
idő leteltét
kapcsolattart
az Adatkezelő
követően kerül
ás.
számára
sor

Mód
elektronikusan
,
automatizálta
n

Forrás
érintettek

Mód
Elektronikusan,
automatizálta
n

Forrás
érintettek
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Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Forrás
Érintettek

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan

Forrás
érintettek

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel
joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu),
jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., e-mail cím:
info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.
Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Sajátos cél
hozzájárulás,
Minden
Lásd
jogi
természetes
részletesen az
kötelezettség
személy,
adatkezelés
teljesítése,
ideértve
tájékoztatójáb
megállapod
szervezet
an.
ás, jogos
nevében,
érdek
képviseletében
eljáró
természetes
személyt is,
akinek adatát
az Adatkezelő
közli harmadik
személlyel

Időtartam
Cél
megvalósulásái
g, vagy
elévüléséig
vagy
jogszabályban
meghatározott
határidő, vagy
jogos érdek
megszűnéséig

Érintetti (páciens törzs) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az érintett
önkéntes
Minden
Lásd
adategyeztetés
azonosítása,
hozzájáruláso természetes
részletesen az
sikertelensége
vele történő
n alapul,
személy, aki az
adatkezelés
miatt történő
kapcsolattart
vagy
Adatkezelő
tájékoztatójáb
törlésig,
ás,
megállapod
ügyfele, vagy
an
érintett halála
megállapodá áson alapul
ügyfele kíván
miatt történő
s
vagy
lenni
törlésig,
teljesítésének
jogi köt.
ha Adatkezelő
nyomonkövet teljesítéséhez
érdeke
ése (ha ez
szükséges
megkívánja,
releváns)
vagy jogos
akkor az érdek
érdeken
megszűnéséig
alapul
tart.

Mód
Elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik
adatbiztonság
követelményé
nek és a
bizalmasság
elvének
betartásával

Forrás
Érintettek,
adatfeldolgo
zó, közhiteles
nyilvántartás

Mód
elektronikusan
(papír
alapon),
manuálisan
történik

Forrás
érintettek,
esetleg
partner

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének
összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Forrás
az érintett
önkéntes
minden
lásd részletesen
érintett kérésére
elektronikusan
érintettek
hozzájárásulá
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
törlésig
és/vagy papír
sában
személy, aki
tájékoztatóban
alapon,
meghatározo
előzetesen
.
manuálisan
tt cél
hozzájárul
történik
ahhoz, hogy
róla kép-,
videó- és/vagy
hangfelvétel
készüljön
Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Adatkezelő
Önkéntes
Azon
Lásd
Érintett kérésére
Elektronikusan
marketingje
hozzájárulás
természetes
részletesen az
törlésig, vagy
manuálisan
személyek, akik
adatkezelés
jogos érdek
történik
az Adatkezelő
tájékoztatójáb
megszűnéséig
közösségi
an.
oldalát vagy
azon megjelenő
tartalmakat
önként követik,
megosztják,
kedvelik
Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
a
Adatkezelő
Minden
Lásd
Cél
szolgáltatások jogos érdeke
természetes
részletesen az megvalósulásái
, termékek, az
személy, aki az adatkezelés
g,
panasz
Adatkezelő
Adatkezelő
tájékoztatójáb
esetén 5 évig

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan

Forrás
Érintettek

Forrás
saját érintetti
nyilvántartás

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel
joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu),
jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.
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magatartásá
nak
minőségének
javítása,
esetleges
panaszok
kivizsgálása
és
kapcsolattart
ás

minőségbiztosít
ási
folyamatának
részeként
ügyfélelégedett
ség mérésben
vesz részt

an.

történik

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Jelentkezés
Önkéntes
Minden
Lásd
hozzájárulásban Elektronikusan
és a
hozzájárulás
természetes
részletesen az
meghatározott
és/vagy papír
kiválasztás
személy, aki az
adatkezelés
ideig vagy
alapon,
lehetővé
Adatkezelő
tájékoztatójáb
jogos érdek
manuálisan
tétele,
által
an.
megszűnéséig
kapcsolattart
meghirdetett
ás
álláspályázatra,
vagy kiírt
álláspályázat
nélkül
jelentkezik
Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
a
Jogi
Minden
Lásd
Törlésig, vagy
jogviszonyra
kötelezettség
természetes
részletesen az
hozzájárulásban
vonatkozó
teljesítése,
személy, aki
adatkezelés
megadott ideig
szabályban
vagy
alkalmassági
tájékoztatójáb
vagy elévülésig
meghatározo
önkéntes
vizsgálatban
an.
tt jog
hozzájárulás
vesz részt
gyakorlása,
vagy jogos
kötelezettség
érdek
teljesítése
érdekében
szükséges
szakmai
alkalmasság
(kompetenci
ák) felmérése

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan

Forrás
Érintettek

Forrás
érintettek

Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás,
továbbítás,
nyilvánosságra
hozatal,
törlés
vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor
és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel
joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu),
jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.
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adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének
megtagadásáról,
b. az
adathordozók
jogosulatlan
olvasásának,
másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek
kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes
adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek
továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő
rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó
szállítása
közben
történő
jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható
legyen.
j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt
személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen
megváltoztatni.
Melyek az egészségügyi adatok kezelésének alapvető szabályai?
Az egészségügyi ellátó hálózat szerveinek adatkezelése
1.

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és
személyazonosító adat kezelésére amennyiben a törvény másként nem
rendelkezik – jogosult:
d. a páciensellátó,
e. szolgáltató vezetője, illetve
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f. a szolgáltató vezetője által megbízott személy (Munkatárs).
2. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során biztosítani
kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
vagy megsemmisüléssel, megváltozással, károsodással, nyilvánosságra
kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen
hozzá.
Adatfelvétel
1.

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell
az adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét.

2. A páciens dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást
aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni,
elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű
azonosítását is biztosítani kell.
Adatmódosítás
1.

Ha tévesztés, vagy más ok miatt a beírt adatot módosítani kell, ez csak
úgy végezhető, hogy az eredeti adat megállapítható legyen.
Módosításnál is kézjeggyel el kell látni a módosítást, elektronikus
adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását és a
bejegyzés naplózását a rendszernek biztosítania kell.

Adattörlés
1.

Adatot törölni csak a jelen Szabályzat alapján lehet. A törlés során be
kell tartani az adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan
hozzáférésre. A törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag
meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt adatok esetében azokat
helyrehozhatatlanul meg kell változtatni.

Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés általános szabályai
1.
2.

Az egészségügyi adatok felvétele a fogorvosi ellátás része.
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás. Az egészségügyi és a
személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője)
részéről
történő
szolgáltatása
–
az
egészségügyi
ellátás
igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása
önkéntes. Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az
Adatkezelőhöz,
mint
szolgáltatóhoz,
az
ellátással
összefüggő
egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló
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hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell
tekinteni.
3.

Adatkezelés jogalapja: kötelező adatkezelés. Az érintett (törvényes
képviselője) köteles a páciensellátó Adatkezelő felhívására egészségügyi
és személyazonosító adatait átadni,
a. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely
betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű
mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
b. ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van
szükség,
c. heveny mérgezés esetén,
d. ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű
megpáciensedésben szenved,
e. ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése,
egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van
szükség,
f. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi,
bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági
eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
g. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

4.

Adatkezelés jogalapja: létfontosságú érdek. Sürgős szükség, valamint a
gyógykezelt érintett belátási képességének hiánya esetén az adatok
kezelhetőek.

5.

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a
szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos
Munkatárs dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a
kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele
szükséges.

6.

Adatkezelő azon adatokat nem rögzíti, amelyek közvetlenül nem
kapcsolatosak az érintett páciens gyógykezelésével.

Lezárva: 2019. augusztus hó 19. nap
Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor
ügyvezetők
Bobdent Fogászati Kft.
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A Bobdent Fogászati Kft.
Belső Adatvédelmi Szabályzatának II. sz. Melléklete:
A Bobdent Fogászati Kft.
tájékoztatója
az adatfeldolgozók és más adattovábbítási címzettekről
Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra,
Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az
Adatkezelő
A. kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával
megbízott adatfeldolgozója:
Név: Optima Ratio Könyvelő Iroda Kft.
Székhely: 1035 Budapest, Búvár u. 3.
Adószám: 26233121-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-309214
Képviseli: Hüttler Ágnes
A. kiszervezett
marketing
adatfeldolgozója:

feladatok

ellátásával

megbízott

Név: Nextship Kft
Székhely: 2000 Szentendre, Pásztor utca 62/4
Cégjegyzékszám: 13-09-168164
Képviseli: Robák Dávid
B. tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:
Név: Flash-Com Számítástechnikai Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Emma u. 2.
Adószám: 12037836-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-460439
Képviseli: Szemler István
C. rögzített telefonvonalat üzemeltető megbízott adatfeldolgozója
Név: Opennetworks Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
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Cégjegyzékszám: 01-09-723926
Elérhetőség: +36 1 999 6000
Képviseli: Beliczay András
D. tűzés
munkavédelmi
oktatás
adatfeldolgozója:
Név: Abszolút Védelem Kft
Székhely: 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 28
Adószám: 14425152-2-13
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
Képviseli: Legeza Zsófi
Hivatkozva
az
Adatvédelmi
meghatározottakra, Adatkezelő
érintetteket, hogy

feladatával

megbízott

és
Adatbiztonsági
Szabályzatban
ezúton értesíti és tájékoztatja az

 Adatkezelővel szerződött viszonyban levő
fogtechnikus Partner neve: Dentaudit Kft / Dobricza István
címe: 1153 Budapest, Bocskai utca 51.
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fogtechnikus Partner neve: Bridge Dental / Császár Dénes
címe: 1106 Budapest, Fehér út 10. 26-ép. 2.em.
fogtechnikus Partner neve: Rőth Dental / Rőth Gergely
címe: 1134 Budapest, Botond utca 10.
A számára továbbított adatok körei:
név
kor
nem
fogászati státusz
Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása
Várható adatkezelés időtartama: 10 év
 Adatkezelő a Központi Implantátumregiszter felé adatokat továbbít.
Továbbított adatok körei:
név,
születés hely, idő
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lakhely,
anya neve,
nem,
az implantátum gyártója,
szériaszám
Jogalap: 1997. évi XLVII. tv. 22/B §
Várható adatkezelés időtartama: 50 év


2018. november hó 1. napjától az Egységes Elektronikus Szolgáltatási
Tér (EESZT) felé az érintett személyes és különleges adatait közli a
1997. évi XLVII. törvény módosításáról szóló 2017. évi LIX. törvény
alapján, amelyet az elektronikus nyilvántartási rendszerén keresztül
hajt végre.
Közölt adatok körei: lásd a nevezett jogszabályt. A közölt adatok
kezelője az EESZT-t üzemeltető Állami Egészségügyi Ellátó Központ.

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra,
Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az
Adatkezelő – nem adatfeldolgozási feladatokat ellátó – Partnerei a
következők:
Név: Flexi Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.
Adószám: 24131140-2-41
Képviseli: Friss Tamás
Kelt: 2019. augusztus hó 17. nap
Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor
ügyvezetők
Bobdent Fogászati Kft.
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