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1.  Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása 

 1.1. A szervezet/vállalkozás 

  A szervezet/vállalkozás megnevezése: Medtraining Team Oktatási és Szolgáltató Kft. 

  A szervezet/vállalkozás székhelye: 1188 Budapest, Rózsakvarc u. 6. 
  A szervezet/vállalkozás postacíme: 1188 Budapest, Rózsakvarc u. 6. 
  A szervezet/vállalkozás e-mail címe: team@medtraining.hu 

  A szervezet/vállalkozás telefonszáma: + 36 30 630 4883 

  A szervezet/vállalkozás honlapja: www.medtraining.hu; www.munkahelyielsosegely.com   

  A szabályzat tartalmáért felelős személy: Lukács Péter 

  A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018.05.26. 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, 

alkalmazottjaira (és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére). 

   

 1.2 A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 

   

 1.3 Irányadó jogszabályok: 

a) GDPR 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

d) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

e) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

f) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv; 

g) egyéb kapcsolódó jogszabályok. 

   

2.  Általános tájékoztató 
 2.1 A 2016. évi Európai Unió általános adatvédelmi szabályzata (EU GDPR) 2018. május 25 -

én váltja fel a korábbi 1995 évi uniós adatvédelmi irányelveket. A GDPR célja, hogy az 
uniós polgárok személyes adatainak védelmét szolgálja, ily módon szabályozza az 
adatgyűjtés módját, az adatok feldolgozását, tárolását, törlését, az adattovábbítást, 
adatfelhasználást, másszóval a GDPR célja a természetes személyek jogainak és 
szabadságának védelme és annak biztosítása, hogy személyes adataik tudomásuk nélkül 
ne legyenek feldolgozhatóak/kezelhetőek és ahol lehetséges, adataik feldolgozása 
egyetértésükkel történjen.  

 2.2 A GDPR -ben használt meghatározás:  
Tárgyi hatály  
A GDPR -t kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált 
módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált 
módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni. 
Területi hatály  
(1)   E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak az Unióban tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben végzett 
kezelésére, függetlenül attól, hogy az adatkezelés az Unió területén történik vagy nem. 
(2)   E rendeletet kell alkalmazni az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak az 
Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által 
végzett kezelésére, ha az adatkezelési tevékenységek: 
a) áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban tartózkodó érintettek számára történő 

nyújtásához kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért; 
vagy 

mailto:team@medtraining.hu
http://www.medtraining.hu/
http://www.munkahelyielsosegely.com/
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b) az érintettek viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódnak, feltéve hogy az Unió 
területén belül tanúsított viselkedésükről van szó. 

(3)   E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak a nem az Unióban, hanem olyan 
helyen tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő által végzett kezelésére, ahol a 
nemzetközi közjog értelmében valamely tagállam joga alkalmazandó. 

   
 2.3 Fogalommeghatározások 
  1. „GDPR” (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 RENDELETE 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)- 

 2. „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, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.   „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; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 

4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
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 személyekhez 
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7.   „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; 

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
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9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg 
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak; 

10.   „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; 

11.   „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; 

12.   „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; 

13.   „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

14.   „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, 
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15.   „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról; 

16.   „tevékenységi központ”:  

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az 
Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének 
céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik 
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az 
említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi 
helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében 
az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem 
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli 
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, 
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek 
vonatkoznak; 

17.   „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a  GDPR 27. cikke alapján írásban megjelölt 
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természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót 
képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló 
kötelezettségek vonatkozásában; 

18.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

19.   „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

20.   „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a 
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében 
követ; 

21.   „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikkelyének megfelelően 
létrehozott független közhatalmi szerv; 

22.   „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 
kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 
területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

23.   „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:  

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 
kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint 
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

24.   „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre 
vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a 
rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek 
alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión 
belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 

25.   „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy 
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

26. felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalakon regisztrál és ennek 
keretében személyes adatokat ad meg.  
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3.  A Szabályzat célja 
  E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a 

szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok 

megfelelő kezelését. 

 

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a 
szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését 
jogszerűen végezni 

 

4.   Az adatkezelés irányelvei 

 4.1 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 

számára átlátható módon kell végezni. 

 4.2 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 

 4.3 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a 

szükséges mértékű lehet. 

 4.4 A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 4.5 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. 

 4.6 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. 

 4.7 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

 4.8 A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 

büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben 

az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, 

hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat 

rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

   

5.  Az adatkezelés jogalapja 
  A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben 

legalább a jelen 5. pontban meghatározott jogalapok egyike teljesül: 
 5.1 Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). 

 5.2 Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
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megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés). 

 5.3 Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a 

továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés). 

 5.4 Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés). 

 5.5 Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: 

közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés). 

 5.6 Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló 

adatkezelés). 

 5.7 A vállalkozás egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy 

jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során 

változhat. 

   

6.  Személyes adatok kezelése 
 6.1 Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, 

alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, 
például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal 
összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának 
létrehozására és az adott személy azonosítására 

   
 6.2 Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő 

cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli 

nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását 

adja az adatok kezeléséhez, illetve ha az jogszabályi előírás. 

   

 6.3 Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az 

internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, 

az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. 

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások 

igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan 

nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy 

hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

   

 6.4 Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára 

vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi 

vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: 

 

- egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; 

 

- a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása 

érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat; 

 

- valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és 

a biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk; 
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- az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, 

kórtörténetével, klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai 

állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet 

például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz 

vagy diagnosztikai teszt. 

 
 6.6 A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek 

tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel 

és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként 

a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely 

marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját 

szolgálja. 

   

 6.7 A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 

biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy 

megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt 

eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  

   

 6.8 A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű 

lépést meg kell tenni. 

   

7.  Azonosítást nem igénylő adatkezelés 

 7.1 Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már 

nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő 

nem köteles kiegészítő információkat megőrizni. 

   

 7.2 Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az 

érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. 

   

8.  A Medtraining Team Kft. adatkezelése, adatfeldolgozás 

 8.1 Az adatkezelés / adatfeldolgozás célja 

  a) munkavállalók, megbízási szerződéssel rendelkező megbízottak személyes 

adatainak kezelése; 

b) az ügyfelek adatainak nyilvántartása, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatások 

igénybevételével kapcsolatban (bankkártyás fizetés esetén – visszaigazolás, 

számla küldése, üzenet a rendelés visszaigazolásáról, fizetés elfogadásáról 

szóló üzenet, sikertelen fizetésről szóló üzenet, átutalásra váró összegről szóló 

üzenet), e-kereskedelem; 

c) hírlevélküldés, e-marketing, kedvezmények, ajánlatok, információk megosztása 

ügyfelekkel, tájékoztatás az aktuális szolgáltatással kapcsolatos újdonságokról, 

lehetőségekről, kapcsolattartás; 

d) kihelyezett defibrillátor készülékekkel kapcsolatos adatkezelés. 

 

   

 8.2 Az egyes adatkezelések, adatfeldolgozások – munkavállalók adatainak 

nyilvántartása és munkavállalókkal kapcsolatos egyéb szabályok 

 

  A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok 

merülhetnek fel:  

a) szerződésen alapuló (munkaszerződés) 
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b) jogi kötelezettségen alapuló (pl: adózás, tartásdíj levonás) 

c) jogos érdeken alapuló (pl: munkahelyi ellenőrzéssel kapcsolatos adatok) 

Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési 

teszt(ek)et a munkavállalók számára hozzáférhetővé kell tenni (pl: munkaszerződés 

mellékleteként). 

1. adatkezelési tevékenység: munkavállalók adatainak nyilvántartása, kezelése, 

adatfeldolgozás. 

2. személyes adatok: teljes név, születési név, születési hely és dátum, neme, 

állampolgársága, anyja neve, személyi igazolvány száma, tajszáma, adóazonosító jele, 

bankszámlaszám, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mailcím, végzettség, 

nyelvtudás,  bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok, gyerekek adatai (név, születési dátum, 

lakóhely, adószám, tajszám, anyja neve), kilépett dolgozók adatai, bizonyítványok, 

igazolások, diplomák. 

A Medtraining Team Kft. nyilvántartásba veszi az összes olyan személyes, jogviszonyhoz, 

illetve bérszámfejtéshez szükséges adatok, melyet a munkaviszony fennállása alatt 

nyilvántart. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a munkavállaló 8 

munkanapon belül köteles jelezni a munkáltató felé. Erről minden munkavállaló írásos 

nyilaktozatot tesz az Adatvédelmi nyilatkozat aláírásakor. A változást igazoló 

dokumentumot az adatkezelésért felelős személy veszi át, és az ő felelőssége, hogy az új 

adatok 2 munkanapon belül frissítésre kerüljenek a rendszerekben. 

3. további adatkezelések: nyilvántartás, bérszámfejtés, adatszolgáltatás (KSH). Az 

adatkezelés/feldolgozás időtartama, jogalapja: a munkaviszony ideje, adó- és egyéb 

jogszabályok által megkövetelt idő. Személyi nyilvántartások esetén (munkaszerződések, 

egyéb személyi anyagok) a megőrzési idő, irattárban: 50 év. Munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adatok: jogviszonykód, munkaviszony kezdete és vége, munkakör 

megnevezése, munkaviszony típusa, rész/teljes munkaidő,  fizikai vagy szellemi munkás, 

FEOR szám, munkarend. Az adatkezelés célja: alapbér/órabér, bérek érvényességének 

kezdete, vége, levonások, tiltások, ösztönző bér, ezek gyakorisága.  A bérszámfejtést 

végző  adatfeldolgozó adatai: Városi-Infó Kft. Bérnyilvántartásokkal kapcsolatos adatok 

megőrzési ideje (irattárban): 10 év. Munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb anyagok 

nyilvántartási ideje: 5 év. 

5. A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások és adatkezelések módja és helye: 

A munkáltató az adatokat elektronikusan és papír alapon, a munkavállalók személyi 

anyagához lefűzve tárolja. A papír alapon nyilvántartott adatok a munkáltató elzárva 

tárolja. A papír alapon nyilvántartott adatok elzárt tárolásáért felelős személy: Lukács 

Péter..  

Az elektronikus adatkezelés HR-szoftverek és Excel-táblázatokban kiépített adatbázisok 

támogatják.  

a) A bérszoftverért a bérszámfejtést végző adatfeldolgozó felel. 

Felelős: Városi Ágnes. 

b) Vállalati belső meghajtón / excel-tábla 

Adatbázisok, lekérdezések 

Felelős: Lukács Péter 

c) személyi anyagok (dolgozói adattároló) 

A munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos adatgyűjtések, aláírt 

szerződések, nyilatkozatok, igazolások. 

Felelős: Lukács Péter 

Az adatbázisok jelszóval védettek, csak az arra illetékes személy (Lukács Péter) férhet 

hozzá. A hozzáférések engedélyezése a cég tulajdonosai engedélyéhez kötöttek.  

A Medtraining Team Kft a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik 

személlyel csak jogszabály, vagy egyes esetekben a munkavállalók külön hozzájárulása 



ADATVÉDELMI és 
ADATKEZELÉSI 
SZABÁLYZAT 

 Medtraining Team Kft. 
Ref: GDPR 
Kibocsátás száma: GDPR/AASz/18/1 
Kibocsátás dátuma: 2018.05.24. 

 

   

11 
 

alapján közölhet. Minden munkavállaló nyilatkozik arról, hogy adatai a bérszámfejtést 

végző Városi-Infó Kft. felé továbbítható.  Az adatfeldolgozó külön adatkezelési- és 

feldolgozási nyilatkozatot tesz az adatkezelésről/adatfeldolgozásról.  

Személyes adatok megsemmisítése: 

A személyes adatokat irattárazást Lukács Péter végzi. A megsemmisítés tényét és 

időpontját az iratkezelőnek rögzítenie kell az iktatókönyvben.  

Az elektronikus adathordozón tárolt személyes adatok megsemmisítését a kérdéses 

állomány könyvtári bejegyzésének törlésével kell végezni oly módon, hogy ne lehessen 

annak eredeti állapotát visszaállítani. Ennek rendszerességét a törvényi és belső 

szabályozásoknak megfelelően Lukács Péter végzi.  

  

Amennyiben a Medtraining Team Kft. egy állást pályázat alapján hirdet meg, és az 

álláspályázat az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott 

iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulásnak 

önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell 

lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia:  

a) a vállalkozás képviselőjének kiléte és elérhetőségei;  

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja [például későbbi 

megkeresés újonnan megnyílt pozíció betöltésére], valamint az 

adatkezelés jogalapja (hozzájáruláson alapuló); 

c) a személyes adatok tárolásának időtartama; 

d) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását; 

e) az érintett azon joga,  hogy bármely időpontban visszavonhatja a 

hozzájárulását, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

f) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. 

 
A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó 

adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a 

pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására 

vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 8.3 Az egyes adatkezelések, adatfeldolgozások –megbízottak adatainak nyilvántartása 

és megbízottakkal kapcsolatos egyéb szabályok 

  A megbízásos jogviszonnyal a Medtraining Team Kft -vel kapcsolatban álló megbízottak 

nem használhatják fel a tudomásukra jutott adatokat a Medtraining Team Kft. írásos 

beleegyezése nélkül.   

Erre a pontra a jelen szabályzat 8.2 pontban leírtakat kell/lehet alkalmazni a megbízási 

jogviszonyra vonatkozó külön szabályokra tekintettel.  

 8.4 Az egyes adatkezelések, adatfeldolgozások –az ügyfelek/vásárlók adatainak 

nyilvántartása 

  Adatkezelési/adatfeldolgozási tevékenység:  

a) a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek adatainak nyilvántartása 

Kezelt adatok köre: (1) ajánlatkérő emailek esetén: ajánlatot kér neve, email 

címe, esetleg telefonszáma, esetleg címe; (2) vevők esetén: vevő neve/cégneve, 

vevő címe, vevő adószáma, vevő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, email 

címe; (3) elsősegély tanfolyam résztvevők esetén: név, lakcím, telefonszám, 
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email cím, születési adatok, iskolai végzettség  

 

A személyes adatokat az ügyfelek a Medtraining Team Kft -vel való első 

kapcsolatfelvételkor adják meg. A megadott személyes adatok kezelésének célja: a 

szolgáltatás igénybevétele, fizetés lebonyolítása a termék/szolgáltatás ügyféllel történő 

egyeztetés miatt történik. Az ügyfelek személyesen adják meg személyes adataikat. Az 

ügyfél/vásárló kérésére a Medtraining Team Kft. 30 napon belül törli a személyes 

adatokat. Az adatok törlését, módosítását, helyesbítését a team@medtraining.hu e-mail 

címen kérheti az ügyfél/vásárló. 

Meghatározott időközönként a Medtraining Team Kft biztonsági mentést készít külső 

winchesterre.  

Az elsősegély tanfolyamon készült fotókról a Medtraining Team Kft tárolja és azokat 

megjeleníti a weboldalon. Erről az ügyfél/tanfolyamon résztvevő írásban tiltakozhat a 

Medtraining Team Kft. által megadott kapcsolattartási lehetőségeken.  

   

 8.5 Az egyes adatkezelések, adatfeldolgozások - hírlevélküldés, e-marketing, 

regisztráció a honlapon (www.medtraining.hu, www.munkahelyielsosegely.com) 

kapcsolattartás ügyfelekkel 

  Adatkezelési/adatfeldolgozási tevékenység célja: reklámcél, az érdeklődőkkel való aktív 

kapcsolattartás, az érdeklődők értesítése az új szolgáltatásokról, ismeretek bővítése a 

cégről, a szolgáltatásokról. 

Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, esetleg telefonszám, mely adatokat az 

ügyfelek/vásárlók/érdeklődők önkéntesen, a tájékoztató elolvasását követően adnak meg 

a Medtraining Team Kft. részére.  

Adatkezelés időtartama: 5 év, de csak abban az esetben, amennyiben az 

ügyfél/érdeklődő/vásárló ehhez külön hozzájárul. Az így tárolt személyes adatok a cég 

szerverén, jelszóval védett fájlokban tartja nyilván a Medtraining Team Kft. Az 

ügyfél/vásárló kérésére a Medtraining Team Kft. 30 napon belül törli a személyes 

adatokat. Az adatok törlését, módosítását, helyesbítését a team@medtraining.hu e-mail 

címen kérheti az ügyfél/vásárló. 

Közösségi oldallal összekapcsolódó adatkezelés: facebook, mailchimp, google analytics.  

   

 8.6 Adatfeldolgozó igénybevétele: 

  Ha az adatkezelést a Medtraining Team Kft nevében más végzi (pl: bérszámfejtés, 

szerverszolgáltatás, honlap üzemeltetés stb.), a vállalkozás kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 

adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak 

védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

Az adatfeldolgozó a Medtraining Team Kft előzetesen írásban tett eseti vagy általános 

felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.  

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában a Medtraining Team Kft. és 

az adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, 

időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, 

valamint a vállalkozás kötelezettségeit és jogait határozza meg.  

Az adatfeldolgozói szerződésnél alapvető, hogy az adatfeldolgozó: 

a) a személyes adatokat kizárólag a vállalkozás írásbeli utasításai alapján 

kezeli,  

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított 

személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon 

alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;  

c) alkalmazza a legalább a vállalkozás által előírt szintű adatbiztonsági 

mailto:team@medtraining.hu
http://www.medtraining.hu/
http://www.munkahelyielsosegely./
mailto:team@medtraining.hu


ADATVÉDELMI és 
ADATKEZELÉSI 
SZABÁLYZAT 

 Medtraining Team Kft. 
Ref: GDPR 
Kibocsátás száma: GDPR/AASz/18/1 
Kibocsátás dátuma: 2018.05.24. 

 

   

13 
 

intézkedéseket;  

d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére 

vonatkozóan fentebb említett feltételeket; 

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és 

szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a 

vállalkozást abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett 

jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 

tekintetében;  

f) segíti a vállalkozást az adatvédelmi incidens szerinti kötelezettségek 

teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az 

adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat; 

g) vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén 

haladéktalanul tájékoztatja erről a vállalkozást; 

h) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a 

vállalkozás döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy 

visszajuttat a vállalkozásnak, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha 

az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő. 

Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy 

ezeket az adatokat kizárólag a Medtraining Team Kft. utasításának megfelelően kezelheti. 

 8.7 A Medtraining Team Kft. szervezüzemeltetője, designere: Bitadmin Kft. (kapcsolattartó: 

Szilágyi Balázs, székhely: 2120 Dunakeszi, Rév út 36., e-mail: 

szilagyi.balazs@pcvilag.hu, www.pcvilag.hu, telefonszám: +36-1-202 4178). 

 8.8 A Medtrainingt Team Kft. az adatokat a google drive -ban menti. Ezekről az adatokról 

biztonsági mentés készül a jelszóval védett irodai számítógép winchesterére, illetve külső 

winchesterre is. A cég a hirdetésekhez Google adwords -öt használ, a cég facebook 

profillal rendelkezik, mely semmilyen egyéb adattárolóval nincs összekapcsolva. 

 8.9 A defibrillátor készülékek üzembiztonságának követése miatt a Medtraining Team Kft. 

személyes adatokat tart nyilván: a program nyilvántartja a készülék típusát, gyári számát, 

a felhasználó adatait, a készülék helyét, esetleg megközelítésének módját, az elektróda 

lejáratának idejét, az esedékes felülvizsgálat dátumát.  

 8.10 A Medtraining Team Kft -vel megbízási jogviszonyban álló személyek (elsősegély 

tanfolyam oktatói) részére a cég átadja az ügyfelek telefonszámát (6. cikk, (1) b)), az 

ügyfelek pedig megkapják az oktatók telefonszámt. A céggel megbízási jogviszonyban 

álló személyek (oktatók) továbbítják a képzésben részt vevő ügyfelek adatait, mely 

adatokat az oktató továbbít a Medtraining Team Kft -nek. 

   

9.   Az adatok módosítása és törlése 

 9.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 

alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy az érintett tiltakozik az 

adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 

mailto:szilagyi.balazs@pcvilag.hu
http://www.pcvilag.hu/
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került sor.  

 

 9.2 Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 9.1 bekezdés 
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 9.3 A 9.1 és 9.2 bekezdés nem alkalmazandó, ha az adatkezelés szükséges: 
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat végrehajtása céljából; 

c) a GDPR 9. cikkelyének (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás 
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 
amennyiben a 9.1 bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné 
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

10.  A helyesbítéshez való jog 
 10.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

   

11.  Adatvédelmi incidensek, azok kezelése 
 11.1 Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni 

vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a 

személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos 

megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való 

visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási 

kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a 

szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális 

hátrányt.  

   

 11.2 Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 

a hatóságnak. 

   

 11.3 Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. 

   

 11.4 Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a 

késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

   

 11.5 Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, 

úgy a bejelentésben:  

 
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha 

lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, 

valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges 
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számát;  

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást 

nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket;  

d) ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására 

tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az 

adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 

enyhítését célzó intézkedéseket.  

   

 11.6 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

   

 11.7 A 11.6 pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell 

az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell: 

 
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket;  

c) ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására 

tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az 

adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 

enyhítését célzó intézkedéseket.  

   

 11.8 Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

 
a) a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket 

hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által 

érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az 

intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 

számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

b) a vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további 

intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és 

szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg;  

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen 

esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell 

tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja 

az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

   

 11.9 Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységet is végez, úgy a nála 

bekövetkezett adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, akinek 

a számára az adatfeldolgozási tevékenységet végzi. 

   

 11.10 Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben 

ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst 

haladéktalanul bejelenteni a vállalkozásnak.  
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12.  Adatkérés és cookie használat 
 12.1 A Medtraining Team Kft. külön cookie szabályzattal rendelkezik. 

  

 Weboldalunkon a következő cookie-kat használjuk: 
  

 _ga, _gid, _gat, _gat_gtag_UA_34832110_1 - ezek a Google Analytics-hez 
kapcsolódó sütik  
bővebb információ itt található róluk: 
 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage   
 woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, 
wp_woocommerce_session_... - ezek a Woocommerce webshop motor sütijei 
bővebb információ az alábbi linken található: 
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/ 

 cookie_notice_accepted - ez magának a Cookie-elfogadó szövegnek a sütije 
 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

