Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató
A SYGMA UNION Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Sőrés u. 29., Cg.: 09-09-015837) a
jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi
Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja. Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes
adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az
egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény) teljes körű betartásával kezeli.
A természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) 2018. 05. 25-i
életbelépésével a SYGMA UNION Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Sőrés u. 29., Cg.: 09-09015837) („SYGMA DENT” fogorvosi rendelő) www.debreceni-fogaszat.hu, képviseli Papp
Viktor (a továbbiakban Társaság) a gyógykezelésben résztvevők, alkalmazottai,
vállalkozóként szerződött orvosai révén, a hozzá forduló betegek alábbi személyes adatait
kezeli:
GDPR (45) 6. cikk. 1.c) alapján, a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok
szerint gyógykezelés céljából: vezeték és keresztnév; lakcím; születési dátum; kezelést
befolyásoló betegségek; fogászati státusz. Vényköteles gyógyszer rendelése esetén
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám), melyeket jogszabályi kötelezettsége 30
évig megőrizni.
Szükség szerint: elektronikus röntgenfelvétel; röntgen film felvétel. melyeket jogszabályi
kötelezettsége 10 évig megőrizni.
Fogpótlások készítése esetén a fogazat és fogatlan állcsont lenyomata, modellje, melyeket a
fogmű elkészülte után megsemmisít.
GDPR (47) 6. cikk. 1.d) alapján, jogos érdek jogcímen, időpont egyeztetés, kapcsolattartás
céljából a páciensek telefonszáma; e-mail címe, melyeket a levelezés lezárultával, vagy
kérésre, személyes megkeresés esetén azonnal, írásos megkeresés esetén 3 napon belül töröl.
Az ügyvitelben résztvevő alkalmazottai a GDPR (45) 6. cikk. 1.c) alapján, a Számviteli
törvény rendelkezései szerinti személyes adatokat dátum szerint rendezve továbbítja a
könyvelésre (adatfeldolgozó: Matt-Adó Bt. (székhely: 4271 Mikepércs, Debreceni utca 34. A.
ép; Cg.: 09-06-014953) képviselő: Szilágyi Tibor Miklós).
A SYGMA UNION Kft. leendő és szerződött alkalmazottainak, megbízott és gyakornok
munkatársainak a GDPR (45) 6. cikk. 1.a) alapján az érintett hozzájárulása jogcímén,
jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munka- megbízási- gyakornoki szerződés
kötése céljából, a jelentkező pályázók alábbi személyes adatait kezeli: természetes személy
neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám,
e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.
A pályázat elbírálását követően, az adatokat kizárólag a pályázatban kifejezett kérés esetében,
az abban megjelölt időtartamig őrzi meg, egyébként haladéktalanul törli. A sikertelen
pályázókat a pályázat benyújtásának módján a pályázat sikertelenségéről és az adatok
törléséről értesíti.

Az adatokat elektronikusan, tűzfallal, jelszóval, védett elektronikus eszközökön, jelszóval
védett file-okban illetéktelenek számára nem hozzáférhető módon tárolja és menti.
A GDPR (45) 6. cikk. 1.a) alapján az érintett hozzájárulása, a GDPR (45) 6. cikk. 1.b)
alapján szerződés teljesítése és a GDPR (45) 6. cikk. 1.f) alapján a munkáltató jogos
érdekeinek érvényesítése jogcímen, munkaviszony létesítése céljából, a vonatkozó hatályos
magyar jogszabályok szerinti személyes adatait kezeli. Az adatokat a munkaviszony
megszűnését követően 3 évig őrzi meg.
GDPR (45) 6. cikk. 1.a) alapján az érintett hozzájárulása jogcímén, szerződés kötése céljából,
jogi személyek természetes személy képviselőinek személyes adatait: természetes személy
neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, továbbá természetes személyek alábbi személyes
adatait kezeli: születési ideje, helye, anyja neve, adóazonosítója, igazolvány száma. Az
adatokat a szerződés megszűnését követően 3 évig őrzi meg.
Az adatokat, a szerződésen papír alapon írott / nyomtatott formában rögzíti, zárt helyen,
illetéktelenek számára nem hozzáférhető módon tárolja, szkennelt változatukat tűzfallal,
jelszóval, védett elektronikus eszközökön, jelszóval védett file-okban illetéktelenek számára
nem hozzáférhető módon tárolja és menti.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokba való betekintést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, adatairól másolatot kérhet.
A SYGMA UNION Kft. a kapcsolattartás célú adatszolgáltatás megtagadása esetén az
érintettet sújtó hátrányok ismertetése mellett a gyógykezelést elvégzi, a vonatkozó törvények
szabta adatszolgáltatás elmaradása esetén a gyógykezelést, szerződéskötést megtagadja.
A SYGMA UNION Kft., a Számviteli törvény rendelkezései szerinti személyes adatokat
bérszámfejtés céljából továbbítja a könyvelésre (adatfeldolgozó: Matt-Adó Bt. (székhely:
4271 Mikepércs, Debreceni utca 34. A. ép; Cg.: 09-06-014953) képviselő: Szilágyi Tibor
Miklós).
Az EU állampolgárok kezelt adatait harmadik országba nem továbbítja.
A SYGMA UNION Kft. honlapján, közösségi oldalakon semmilyen formában semmilyen
személyes adatot nem gyűjt, és a működése kapcsán kezelt személyes adatokat is beleértve
marketing tevékenységre nem használ fel, automatizált, döntéshozatalt, profilalkotást nem
végez.
A SYGMA UNION Kft. fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy
tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a
honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését
(például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli
kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén az
adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel
kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól. A Honlapon külső internetes
oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel

hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a SYGMA UNION
Kft. semmiféle felelősség nem terheli.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseivel, panaszaival, ill. jogainak érvényesítése
érdekében fordulhat:
 a rendelő munkatársaihoz,
 a SYGMA UNION Kft vezetőjéhez: Papp Viktor.
Az érintett az Info v., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)
alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatosan
panasz terjeszthető elő a következő szervnél:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Utolsó frissítés dátuma:
2018. május 25.

