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Bevezetés 
 
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok 
szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, 
figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szól. 
 
Adatkezelő neve: Szent György Patika Investment Kft. 
Adatkezelő székhelye: Budapest 1053 Veres Pálné u. 4-6 
Adatkezelő telephelye: Kenézy Gyógyszertár Debrecen 4043 Bartók Béla u. 2-26 
Adatkezelő honlapja: www.kenezypatika.hu 
Postacím: Kenézy Gyógyszertár Debrecen 4043 Bartók Béla u. 2-26 
Telefonszám: 06-52-502-145  
E-mail cím: info@kenezypatika.com 
Adószám: 14692187-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-941710 
Adatvédelmi tisztviselő: Keczán Idikó 06-52-502-145 
 
 
 

Lényeges fogalmak, meghatározások 
 
GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete. 
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. 
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. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
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. 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy. 
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. 
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából. 
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelyek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 
természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamin a 
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más 
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 
származtatott adat; továbbá az előzekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű 
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás) 
Különleges adat: Az egyén egészségi állapotára, kóros szenvedélyeire, szexuális szokásaira 
vonatkozó adatok különleges adatoknak minősülnek, ezért kezelésükre különleges szabályok 
vonatkoznak.  
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás, vagy bármely más módon rögzített 
adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. 
Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások 
összessége. 
Betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, gyógyszerész. 
Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzése, továbbá a megbetegedések 
megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult 
állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az Érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, 
ápolására, illetve mindezek érdekében az Érintett vizsgálati anyagának feldolgozására irányul, 
ideértve a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök kiszolgálását. 
Sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek 
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az Érintett közvetlen életveszélybe kerülne, 
illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. 
 

A weboldal adatkezelése 

Az Adatkezelő által fenntartott weboldalhoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése 
nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozás mentesen szerezhet információkat a weboldalon tárolt 
valamennyi tartalomból. 

 
Az adatkezelés irányelvei 

 
Az adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes 
adatok kezelését, és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni. 
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak szükséges mértékű lehet.  
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul törölni kell. 



A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak 
szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak 
akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból történik. 
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell.  
 
 

Társaságunk az Ön személyes adatait 
 

 az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges 
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük rendszerezzük, 
tároljuk és felhasználjuk. 

 Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előíráson alapul és kötelező jellegű, 
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,  

 illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy 
pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, 
fejlesztése és biztonsága. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@kenezypatika.com e-mail, illetve a fent 
megadott postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 5 napon belül 
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

 
 

Fontos adatkezelési információk 
 
Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalt felhasználó 
személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújtson. 
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. 
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói. 
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. 
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. 
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. 
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  
A bíróság, ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre 
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási 
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges mértékben. 



A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a 
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és 
elősegítése. 

Adatkezelés során keletkezett jogsérelem esetén bejelentést lehet tenni az alábbi Hatóságnál: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu Fax: +36 (1) 391-1410 Web: https://naih.hu  

 
 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (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 (általános 
adatvédelmi rendelet) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény (Grtv.) 
 

 
Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a 
www.kenezypatika.hu weboldalon történik. 
 
 


