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Az adatkezelési tájékoztató célja A Merse és Merse kft Kft. (1095 Budapest Dandár u 9-11) a
továbbiakban, szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak. A Merse és Merse Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató
bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg
nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Merse és Merse Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei
személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. A Merse és Merse Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja. A Merse és Merse Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát
Üzletünk Siklós 7800 Felszabadulás u. 32 sz. alatt
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I. Személyes adatok
A merse.hu weboldalt üzemeltető Merse és Merse Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1095 Budapest
Dandár u 9-11., Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 324053 Adószám: 23477401243) a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az
adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről (DM törvény);
-1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
-2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
-2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátai
- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet
hatályon kívül helyezéséről Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri –
honlapján elérhető közleményben, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa.
Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan
közzéteszi. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlap
bizonyos szolgáltatása személyes adatok megadásával vehető igénybe. Az adatok megadása önkéntes,
ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat. Az
adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat a Merse és Merse Kft.
nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A Merse és Merse Kft. birtokába került
személyes adatokat kérelemre törli a rendszerből.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1) 3911400 Telefax: +36 (1) 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Merse és
Merse kft. munkatársai is a vargagyogysarok@gmail.hu e-mail címen.
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II. Adatkezelési alapelvek
Az adatvédelem célja: az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó
eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon
követése, a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot alapján
történik.
A betegellátó számára, aki a különböző vizsgálatokat, beavatkozásokat és kezeléseket végzi, vagy
abban közreműködik, elengedhetetlen, hogy megismerje és kezelje az érintett beteg adatait. A
betegellátó fogalma a törvény értelmében így magában foglalja a beteg a recepten lévő személyes
adatokat és a rendelt gyógyszerre vonatkozó információt is – amely egészségügyi adatnak minősül –
védelemben kell részesíteni.
Az Egészségügyi adatkezelési törvény értelmében ugyanis a titoktartási kötelezettség minden olyan
egyéb orvossal, egészségügyi dolgozóval szemben köti a betegellátót, aki a beteg gyógykezelésében
nem működött közre. E szabály alól azonban egyben mentesítést is ad a törvény, hiszen a beteg
érdekében lehetővé teszi más egészségügyi szakember bevonását is, amikor úgy rendelkezik, hogy az
egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyazonosító adatok az egészségügyi ellátó hálózaton belül
továbbíthatók. Ez pedig lényegében a vonatkozó egészségügyi adatok közlését jelenti, hiszen azokat a
gyógykezelésbe bevont szakembernek nem csak meg lehet, de egyenesen meg is kell ismernie a
megfelelő gyógykezelés, a megfelelő diagnózis felállítása, a terápia meghatározása, az utógondozás
érdekében, vagy ha konzultációt kér a gyógykezelést végző orvos egy olyan kollegától, aki addig a beteg
kezelésében nem vett részt.
A tartalmi korlát az adatkezelés általános szabályából, a célhoz kötöttség elvéből következik, mert csak
annyi és olyan egészségügyi adat továbbítható, amely feltétlenül fontos az érintett beteg
gyógykezelése, az esetleges betegségek megelőzése érdekében
Az adattovábbítás nem csak a célok eléréséhez szükséges adatfajtával és mennyiséggel történhet,
hanem időben is korlátolt, ugyanis csak addig történhet, ameddig az a célhoz kötöttség elvéből
következően indokolt. Tájékoztatáshoz való jog A Merse és Merse Kft. megfelelő intézkedéseket hoz
annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és
a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A weboldal üzemeltetője:
Cég: HonlapCentrum Bt.
Székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 20.
Elektronikus levélcím: info@honlapkeszites-pecs.com
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III. A társadalombiztosítás szerveinek adatkezelése
A társadalombiztosítás igazgatási szerve a társadalombiztosítás alapjainak a jogosultságát és
felhasználását kívánják ellenőrizni. Az egészségügyi és személyazonosító adatokat azonban a
társadalombiztosítás szerveinek munkatársai közül is csak a fenti célokkal összefüggő, meghatározott
feladatkör ellátásával megbízott személy ismerheti meg. Ennek megfelelően megismerhetik és
kezelhetik azokat a társadalombiztosítási ellátások megállapításával és az ellenőrzés lefolytatásával
megbízott személyek.
IV. Adat nyilvántartás:
A vények esetében a gyógyászati segédeszköz bolt részére 3 éves kötelező nyilvántartási időt ír elő
törvény, számítógéppel vagy más módon történő adatkezelését és adatfeldolgozását és kimondja,
hogy az személyhez fűződő jogot nem sérthet, továbbá a nyilvántartott adatokról – az érintett
személyen kívül – csak az arra jogosult személynek vagy szervnek lehet tájékoztatást adni.
A különleges adatokkal való visszaélésről pedig úgy rendelkezik a Büntető Törvénykönyv, hogy aki a
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatkezelése során tudomására
jutott különleges adatot jogellenesen nyilvánosságra hozza, azt jogosulatlanul felhasználja, vagy
illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, bűntettet követ el, és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. Aki pedig a különleges adatot maga vagy más részére szerzi meg
jogosulatlanul vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendő.
Adatvédelmi tisztviselő Név: Merse Anita
Telefonszám: 30/ 3821754
V. Technikai adatok
A Merse és Merse Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak
számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés
hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat
bizalmassága) legyen. A Merse és Merse Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés ellen. A Merse és Merse Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult a sértetlenséget:
megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét a rendelkezésre
állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon
férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
Adatkezelés neve
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Felhasználása Jogalap

Megőrzési idő

VI. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
A Merse és Merse Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott
adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön
értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Merse és Merse Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény - az
információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
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, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
Az adatok fizikai tárolási helyei Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével
kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal,
internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha
a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Az érintett tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező
adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások
kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok a gyógyászati segédeszköz
boltban történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval
történő
további
esetleges
kapcsolattartás.
Elfogadom, hogy az Adatkezelő, és/vagy az általa megbízott harmadik fél a vele történő esetleges
telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból rögzítheti.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a célok (továbbiakban: célok)
megvalósítása érdekében használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a
mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a
kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személy kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes
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adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

VII.
Biztonságos
adatkezelés
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra
is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján
továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt
adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett
alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal
nem
rendelkező
személynek
nem
adja
át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
Az adatkezeléssel érintett személy elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való
megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek
vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik az adatok
védelme
teljes
mértékben
az
Interneten
nem
garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén
az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az
adatkezeléssel érintett személynél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat,
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak
a
webboltjának
üzemeltetése
kapcsán.
Az Adatkezelő tehát megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az
adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését,
működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
VIII.
Adatfeldolgozók
A
csomagok
kiszállítását,
mint
adatfeldolgozó
a
Magyar
Posta
végzi.
Az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók, munkájuk során, kötelesek a jelen Adatvédelmi
tájékoztatónak megfelelően eljárni. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja
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a Weboldalra látogatókat. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek
nem kapcsolhatok össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Minden olyan esetben, ha a
szolgáltatott
adatokat
a
Szolgáltató
az
eredeti
adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást
megtiltsa.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek
az
adatokat
esetlegesen
továbbítja
vagy
átadja,
ugyancsak
felhívja
ez
irányú
kötelezettségeinek
teljesítésére.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a
Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított
Szabályzatban foglaltakat.
IX. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Merse és
Merse Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell
tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni. Az azonosítási és
jogosultságkezelési nyilvántartás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti működési
nyilvántartás, az önálló orvosi tevékenységről szóló törvényben meghatározott praxisjogokról vezetett
nyilvántartás, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyászatisegédeszköz ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény határozza meg.
Az adatvédelmi képzés szabályozása 56. §(1) Az önálló szervezeti egységek dolgozóinak adatkezelési
és adatvédelmi képzése az adatvédelmi felelős kötelezettsége. Az új, belépő adatvédelemmel
kapcsolatos felkészítését az adat védelmi felelős végzi, annak módját maga választhatja meg Az
alapismeretek oktatását és a tudomásul vételt írásban rögzíteni kell. Munkaköri, szakmai, egészségi
alkalmassági orvosi vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) elvégzése, valamint a
felvételhez szükséges adatok biztosítása könyvelői irodával kötött szerződés alapján szükséges.
A munkavégzésre való alkalmasság jogviszony keretében történik.
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Érvényes munkaszerződés feltétele az adatbiztonsági szabályzat megismerése, tudatos használata ,
biztonságos kezelése és az értékesítés során annak pontos betartása. Ismertetést követően annak
tudomásulvétele és aláírása. Megszegés esetén számon kérhetősége.
Az egészségügyi adatokhoz történő hozzáférés; az egészségügyi adatok szükség esetén való
elérhetőségének biztosítása, az adatszolgáltatás menete; vénykezelési szabályzat alapján
- az adatkezelési rendszer általános biztonsági előírásai és kezelésének részletes szabályozása; diszkrét
segédeszköz kiszolgálás
- az adatkezelési rendszer környezetének védelme, minden elektronikus és írott dokumentum védelme
- az adatok sérülésének, illetve elvesztésének megelőzésére, a következmények felszámolására
tervezett intézkedések az adatvédelmi biztos azonnali értesítése
- az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére az adatvédelmi felelős értesítése
- az adatok eltulajdonítása elleni védekezés szabályai (riasztó, kódolás, kamera)
- az adatkezelő azonosítása, az adatkezelési rendszerbe történő belépés, illetve kilépés; (jelszó)
- az adatkörök csoportosítása
nyilvántartása;(belépőkód)

adatkezelők

szerint,

az

adatkezelők

jogosultságának

- az adatkezelési rendszer karbantartása évente
- az adatot kezelő és az adatkezelési rendszert fenntartó, illetve fejlesztő feladatkörök pontosítása
munkaköri leírásaban
- az adatvédelmi képzés;
- az adatvédelmi jelentési kötelezettség szabályozása adatvédelmi tv. megszegése esetén azonnal.
Az adatkezelő megnevezése
Név:

Merse és Merse Kft.

Székhely és levelezési cím:

1095 Budapest Dandár u 9-11

Telefonszám: 72/ 532 375

+36 13084942

Levelezési cím: Merse és Merse kft Pécs 7625 Tettye u 40

Merse Anita
Adatvédelmi felelős
Pécs 2018. május 21.
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X. Az érintettek jogai
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján,
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza - az érintett személyes adatok körét, - az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, - az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint - az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat. Az adatkezelő az adattovábbítás 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 adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján
a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás
körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb
időtartam nem állapítható meg. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére
írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés
is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték,
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az
Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az
érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a
személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat
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zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak
kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározottesetekben tagadhatja meg. Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás Az
elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31- éig értesíti.

A fentieket tudomásul vettem azokat betartom:
Név:

Dátum:
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