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l. Bevezetés
1. A Szabályzat célja
Az Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban Infotv.) meghatározza a VIT Kft
(továbbiakban: Társaság, székhely: 1147 Budapest
Gervay u. 32, cégjegyzékszám: 01-09-720654,)
adatkezelésének rendjét, - a személyes adatok forrását,
az adatok nyilvántartásának törvényes rendjét, valamint
biztosítja az információs önrendelkezési jognak és az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és
szabályozza az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.
2. Fogalmi meghatározások a Szabályzat alkalmazása
során:
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes, vagy
egyéb adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy
közvetve azonosítható természetes személy, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező más jogalany, cég,
szervezet, szerv;
2.2. 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;

2.3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre
vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
2.4. 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;
2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes
adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.6. 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 általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az
adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, 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;
2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik
személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő
hozzáférhetővé tétele;
2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly
módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása
annak megkülönböztetése céljából;
2.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása
további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
2.13. adatmegsemmisítés: az adatokat
adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

tartalmazó

2.14. 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;
2.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi;
2.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.17. EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes
állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam állampolgáréval azonos jogállást élvez;
2.18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem
EGT állam.
3. Szabályzat hatálya

3.1. A Szabályzat alanyi hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira,
a Társaság működésében személyesen közremüköd6
tag(ok)ra.
A Társaság minden további szabályzata
szabályzatban
foglaltakkal
összhangban
kialakításra és alkalmazásra.

jelen
került

Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz —
törvény eltérő rendelkezése hiányában — kizárólag a jelen
szabályzat alanyi hatálya alá tartozó személy fér hozzá.
Nyomozó hatóság, ügyész, bíróság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság, valamint jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek az adatkezelőt
törvényi felhatalmazás esetén megkereshetik tájékoztatás
adása, adatok közlése és átadása, továbbá iratok
rendelkezésre bocsátása érdekében.
A Társaság a fentiek szerinti — jogszabályban
meghatározott felhatalmazáson alapuló, indokolt —
megkeresés alapján a kezelt személyes adatokat
kizárólag a megkeresés céljának megvalósulása
érdekében feltétlenül szükséges mértékben szolgáltat ki.
3.2.A Szabályzat időbeli hatálya

A jelen szabályzat a Társaság általi elfogadásának napján
lép hatályba határozatlan időre és visszavonásig
érvényes.
3.3.A Szabályzat tárgyi hatálya
A Társaság által folytatott minden olyan, teljesen vagy
részben automatizált, valamint manuális módon végzett
adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely
természetes személy adataira vonatkozik.
A Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver és szoftver
eszközre kiterjed.
II. Az adatkezelés/adatfeldolgozás célja és jogalapja,
időtartama
1. A VIT Kft. honlapjának (www.vit.hu) felkeresésével
kapcsolatosan
A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás
működésének ellenőrzése, a személyre szabott
kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A honlap cookie
kezelése körében az adatkezelés célja a felhasználók
aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során
megadott adatok tárolása, a felhasználó böngészésének
könnyítése.
Kezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény 13/A. S (3)
bekezdésén alapul.
Az adatkezelés időtartama a honlap megtekintésétől
számított egy hónap. A honlap cookie kezelése a
munkamenet lezárultáig tart.
2. Az adatkezelés/adatfeldolgozás célja és jogalapja,
időtartama terápiás regiszterek esetén.
Az adatkezelés/adatfeldolgozás célja ezen a területen az
adott gyógykezelés informatikai biztosítása a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.
Az adatkezelés/adatfeldolgozás jogalapja:
•

•

•

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről
A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V.
13.) EüM rendelet

Az adatkezelés/adatfeldolgozás időtartamát a vonatkozó
jogszabályoknak határozzák meg.

3. Az adatkezelés/adatfeldolgozás célja és jogalapja,
időtartama klinikai vizsgálatok során végzett
elektronikus adatgyűjtés (EDC), elektronikus
adatlapok (eCRF) alkalmazásával.
Az adatkezelés/adatfeldolgozás célja ezen a területen a
klinikai vizsgálatok informatikai biztosítása a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.
Az adatkezelés/adatfeldolgozás jogalapja:
•

•

•

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről
35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi
felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat
alkalmazásáról
536/2014. számú EU-jogszabály az emberi
használatú gyógyszerek klinikai vizsgálatáról

Az adatkezelés/adatfeldolgozás időtartamát a vonatkozó
jogszabályoknak határozzák meg.
III. Az érintett adatai
1. A VIT Kft. honlapjának (www.vit.hu) felkeresésével
kapcsolatosan

Csak abban az estben kezeljük a honlapunkat felkereső
adatait, ha felveszi a kapcsolatot a Társasággal. Ezt név,
telefonszám, email cím megadásával teheti meg.
Az adatok használata, megőrzése az üzleti kapcsolat
fennállásáig tart.
2. Az érintett adatai terápiás regiszterek esetén.
Az érintett előzetes beleegyezésével, a terápiás kezelések
során a szakmai protokollok által meghatározott adatok
kerülnek felhasználásra.
Hepatitisz Regiszter
•
•

HCV_konszenzus_ajanlas_2018_marcius_v7.pdf
HBV_HDV_konszenzus_ajanlas_20170922.pdf

Parkinson Regiszter
•

NEUParkinson_IE.pdf

3. Az érintett adatai klinikai vizsgálatok során végzett
elektronikus adatgyűjtés (EDC), elektronikus
adatlapok (eCRF) alkalmazásával.
A klinikai vizsgálatok az Egészségügyi Tudományos
Tanács, Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága által
engedélyezett vizsgálati protokollok alapján kerülnek
végrehajtásra.
Ezek a protokollok pontosan meghatározzák a gyűjthető
adatok körét.

A klinikai vizsgálatokban csak és kizárólag anonimizált
adatok gyűjthetők, ezért az adatgyűjtés során szerzett
adatokból nem lehet következtetni az egyénre.
IV. Az érintett jogai
Az érintett az Adatkezelőtől kérheti a
•
•
•
•

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak - a kötelező adatkezelés
kivételével - törlését vagy zárolását.
személyes adatok adathordozhatósághoz való jog
(2018. május 25. napjától hatályos).

1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére tájékoztatást kell adni:
•
•
•
•
•
•

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
a kezelt, feldolgozott adatairól azok forrásáról,
az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének
személyéről, elérhetőségeiről;
az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól,
elhárítása iránt tett intézkedésekről,
adattovábbítás esetén kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.

2. Helyesbítéshez való jog
A valóságnak nem megfelelő
helyesbíteni kell.

személyes

adatot

Amennyiben a Társaság dolgozója az érintett
felvilágosítása révén, vagy más módon meggyőződik arról,
hogy a kezelt adat a valóságnak nem megfelelő, köteles
tájékoztatni a Belső Adatvédelmi Felelőst és az
Ügyvezetőt az adat helyesbítése céljából.
A helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot,
ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát,
de a vitatott személy es adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3. Töröltetéshez való jog
A személyes adatot törölni kell, ha:
•

kezelése jogellenes,

•

•
•

•

az érintett kéri, kivéve a törvényben előírt
adatkezelést és e szabályzat hatálya alá tartozó
jogszerűen kezelt adatot,
az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen
nem korrigálható,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt,
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

A törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Törlés helyett a VIT Kft. zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
4. Az adathordozhatósághoz való jog (2018. május
25 napjától hatályba lépő rendelkezés)
Az érintett jogosult az adatkezeléssel érintett személyes
adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban történő igénylésére, és jogosult ezen

adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérésétől
függően az adatkezelővel - ha és amennyiben technikailag
megvalósítható és nem érinti hátrányosan harmadik
személyek jogait és szabadságait - továbbíttatni.
5. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha:
•

•

•

az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy
harmadik személy érdekét szolgálja, kivéve,
kötelező adatkezelés esetén,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik,
valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a lehető legrövidebb időn belül,
de maximum 15 napon belül megvizsgálja és döntéséröl
Írásban értesíti az érintettet.
Ha
a
Társaság
az
érintett
tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról,
továbbá
az
annak
alapján
tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott
döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő
ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal - a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
honlap: www.naih.hu, telefon: 06 — 391 1400, telefax: 06
1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgálat@naih.hu) -lehet élni.
6. Tájékoztatás eljárási rendje
Az érintett által IV.1., IV.2, IV.3., (IV.4.) pontokban
előterjesztett kérelmek vonatkozásában az alábbiak
szerint rögzített eljárási rend alapján jár el:
6.1. A Társaság az érintett részére a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon
belül írásban tájékoztatást ad.
6.2. Az érintett tájékoztatása csak akkor tagadható meg,
ha azt meghatározott esetekben jogszabály lehetővé teszi.
6.3. A tájékoztatás a belső adatvédelmi felelős feladata.
6.4. A felvilágosítás, helyesbítés, töröltetés, zárolás
megtagadásáról, valamint a bírósági jogorvoslat
lehetőségéről is tájékoztatja az érintettet, továbbá a

Társaság ügyvezetőjét. Az érintettel a megtagadás indokát
is közölni kell, kivéve, ha jogszabály ezzel ellentétes
utasítást tartalmaz.
6.5. A kérelem elutasítása esetén az érintettet erről és a
jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni
6.6. Az érintett az adatvédelmi kifogása (panasza,
kérelme) elutasítása esetén bejelentést tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36
(1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy
bírósághoz fordulhat.
6.7. Az elutasított kérelmekről a VIT Kft. a Hatóságot
évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
6.8. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet a VIT Kft-hez, mint adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben megválaszolt kérelmenként
költségtérítés állapítható meg, amelyet a kérelem
benyújtásával egyidejűleg köteles az érintett megfizetni. A
már megfizetett költségtérítést a VIT Kft. visszatéríti, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.

7. Előzetes tájékoztatás
7.1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt az
adatkezelő közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező.
7.2. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az
adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen
•
•
•
•
•

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről/szervezetről,
az adatkezelés időtartamáról,
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és
jogorvoslati lehetőségeiről is.

7.3. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen
vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra
hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba
vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma, kivéve az Info tv. 68. S (2) bekezdésében
foglalt esetet.
V. Adatfeldolgozó igénybevétele
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, e szabályzat
keretein belül a Társaság határozza meg.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg a
Társaság által meghatározott keretek között felelős a
személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más
adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést
írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozásra nem adható
megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó
üzleti tevékenységben érdekelt. Az adatfeldolgozásra
vonatkozó megbízási szerződésnek biztosítani kell a
megbízó, illetőleg annak felügyeleti szervei számára az
éves és eseti ellenőrzés lehetőségét.

VI. Belső adatvédelmi felelős
Az a személy, aki az adatvédelmi rendszer fejlesztése,
felhasználása és üzemeltetése során felmerülő
adatvédelem területéhez tartozó kérdések kezeléséért
felelős.
A Belső Adatvédelmi Felelős a Társaság ügyvezetőjének
jelent.
Felelősségi köre:
Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel
összefüggő döntések meghozatalában, valamint az
érintettek jogainak biztosításában.
Ellenőrzi az Info. tv. és az adatkezelésre vonatkozó más
jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az
adatbiztonsági követelményeinek betartását.
Kivizsgáltatja a hozzá érkezett bejelentéseket, és
jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy
adatfeldolgozót.
Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
A Társaság Belső Adatvédelmi Felelősének általános
feladata folyamatosan vizsgálni, hogy az adatkezelést
végző belső nyilvántartó rendszer jogalapja, valamint a cél

érdekében történő személyes adat felhasználás megfelele az Info tv. és e szabályzatban foglaltaknak.
Ha a Belső Adatvédelmi Felelős szerint a Társaság
adatkezelése nem felel meg az Info tv. előírásainak, akkor
értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét, és
egyeztetetést kezdeményez vele.
Ha az egyeztetés sikertelen, a döntést a Társaság hozza
meg. Valamely belső adatkezelést végző nyilvántartó
rendszer megszűnése esetén az adatkezelésért felelős
szervezeti egység vezetőjének értesíteni kell a Belső
Adatvédelmi Felelőst.
A VIT Kft. az adatkezelési szabályzattal, valamint annak
értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus
formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések a belső
adatvédelmi felelős e-mail címre megküldve tehetők fel.

VII. Adatáramlás
Arról, hogy a tervezett és folyamatban lévő adatkezelések,
adatfeldolgozást tartalmazó szerződések, illetve az
adattovábbításra vonatkozó szerződések megfelelnek-e
az adatvédelmi követelményeknek, a Belső Adatvédelmi
Felelős dönt.

VIII. Adatok kezelésének, továbbá tárolásának módja,
biztosítása
A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz az
általa kezelt adatállományok védelme érdekében. Ennek
érdekében a kezelt személyes adatokat védi a
jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, megváltoztatás, megsemmisítés, törlés vagy az
arra jogosultak számára hozzáférhetetlenné tétel ellen.
A Társaság az adatkezelés és adatfeldolgozás során
folyamatosan felülvizsgálja az adatok biztonsága
érdekében
szükséges
technikaiés
szervezési
intézkedéseket, és megteszi az adatok sértetlenségét
elősegítő leghatékonyabb és legcélszerűbb védelmi
intézkedéseket, meghatározza az ezekhez szükséges
eljárásrendet.
A Társaság az elektronikus formában tárolt adatainak,
számítástechnikai mentéseinek adatmegőrzési helye a
saját szerverei és adattárolói.
A Társaság a számítógép elleni támadások, valamint a
számítástechnikai rendszert érő külső hatások elleni
folyamatos védelmet biztosítja.
A különböző alkalmazásokban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai
megoldással biztosítani kell, hogy a tárolt adatok - kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A VIT Kft.-nek és az adatfeldolgozónak az adatok
biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás
közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az
aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
IX. Adatkezelők adatai, elérhetőségei
Az adatkezelők adatait és elérhetőségét jelen Szabályzat
1. sz. melléklete tartalmazza.
X. Adatok továbbítása
A Társaság, mint adatfeldolgozó az adattovábbitás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való
megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartama személyes adatok esetében öt
év, különleges adatok esetében húsz év.

XI. Weboldal
A társaság weboldala(i), az azon található minden képes
és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi
oltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem
offline formában nem engedélyezett. Bármely nemű
felhasználásához előzetes Írásos engedély szükséges,
amelyet kizárólag a Társaság állíthat ki. A feltételek
megsértésével okozott jogsértés esetén a társaság
kártérítési igénnyel élhet a jogsértővel szemben.
A Társaságot nem terheli felelősség olyan, harmadik
személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért,
információkért, amelyek a társaság weboldalához
kapcsolódnak.
A Társaság által üzemeltett weboldalon lehetőség van
egyes online szolgáltatások igénybevételére. A Társaság
által üzemeltetett weboldalon az IP címeket ideiglenes
jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a
honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.
XII. Záró rendelkezés
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa.
A jelen szabályzat módosítását követően valamennyi
érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A Társaság törvény eltérő rendelkezése hiányában - tájékoztatási

kötelezettségének az új szabályzatnak a holnapján való
közzététellel tesz eleget. A szolgáltatás további
felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési
szabályokat
tudomásul
veszik,
ezen
túlmenő
beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
Jelen szabályzat a változásokkal egységes szerkezetben
tartalmazza az elfogadásától - kivéve, amely pontban a
szabályzat külön rendelkezést, egyértelmű utalást
tartalmaz - hatályos rendelkezéseket, mely elfogadással
egyidejűleg a Társaság által kiadott korábbi adatvédelmi
szabályzat hatályát veszti.
A jelen szabályzat az ügyvezető általi elfogadásának 2018. május 01. napján - lép hatályba és visszavonásig
érvényes.

Adatvédelmi-, adatkezelési- és adatbiztonsági
szabályzat mellékletei
1. sz. melléklet
Adatkezelők adatai, elérhetőségei
A) Az adatkezelők adatai és elérhetősége
1. Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai
Szekció
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 22. III/7.
Levelezési cím: 1450 Budapest 9, Pf. 13
E-mail: gastroent@gmail.com
Érvényes: 2013.01.01 2. Magyar Tudományos Parkinson Társaság
Székhely: 1083 Budapest, Balassa 6.
E-mail: parkinson@doki.net
Érvényes: 2018.01.15 3. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Ártámogatási
Főosztály
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A
E-mail: atfo@neak.gov.hu

Érvényes: 2013.01.01 4. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,
Molekuláris Diagnosztikai Oktatólaboratórium
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
E-mail: info@mail.fmkorhaz.hu
Érvényes: 2013.01.01 5. Egyesített Szent István és Szent László Kórház,
Molekuláris Biológiai Laboratórium
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.
E-mail: foigazgatosag@dpckorhaz.hu
Érvényes: 2013.01.01 6. SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Laboratóriuma
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 23-25.
E-mail: sarvary.eniko@med.semmelweis-univ.hu
Érvényes: 2015.01.01 7. Orion Pharma Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.
Cégjegyzékszám: 01-09-076593

Érvényes: 2015.01.01 8. ImplanTec GmbH
Székhely: Ausztria, 2340 Mödling, Grenzgasse
38a
E-mail: info@implan-tec.at
Érvényes: 2016.01.01 -

B) Az adatfeldolgozók adatai és elérhetősége
A VIT Kft. jelenleg nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

C) Internet és egyéb tárhely szolgáltató:
Szerver: saját szerver
Fizikai elhelyezkedés: GTS Data Center,1132 Budapest,
Victor Hugó utca, BIX központ
Internet szolgáltató: NETregátor Kft., 2623 Kismaros,
Hegyalja utca 5 – 13
Távoli mentés: NAS 2x1 TB, VIT Kft, 1147 Budapest,
Gervay u 32

