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Adatvédelmi tájékoztató 

 

A bamboo-dental.hu üzemeltetője, a Premier Szolgáltatások Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a 

személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett 

szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok 

érvényesítésének lehetőségeiről.  

Az adatvédelmi tájékoztató célja annak biztosítása, hogy az adatkezelés megfeleljen az irányadó 

jogszabályok (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről) rendelkezéseinek.  

1. Az adatkezelő 

Az adatok kezelője a Premier Szolgáltatások Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Jázmin u. 2. Adószám: 14358887-

2-08; Cégjegyzékszám: 14358887-2-08; az adatkezelésért felelős személy: Dr. Kardos Dániel, beosztása: 

ügyvezető, telefonszáma: +36302167987) 

2. A kezelt adatok köre 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzíthető a felhasználó látogatásának statisztikai adatai 

(Google Analytics). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal 

használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

A Premier Szolgáltatások Kft. által üzemeltetett online kapcsolatfelvételi rendszer teljes körű 

igénybevételéhez szükséges az érintettek bizonyos személyes és személyazonosító adatainak (például 

nevének, e-mail címének, telefonszámának) megadása, illetve ismerete. 

3. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók, és az adatkezelő közötti folyamatos 

kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Az esetleges látogatói statisztikák tárolása kizárólag 

statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem 

használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A bamboo-

dental.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a 

szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás vagy statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült 

kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi 

beazonosítására. 



Az adatkezelés célja továbbá az érintett eredményes fogászati kezelésének elősegítése, egészségi 

állapotának nyomon követése, valamint egészségének megőrzése. 

A Premier Szolgáltatások Kft. által üzemeltetett kapcsolatfelvételi rendszer igénybevétele egyszeri online 

adatszolgáltatáshoz kötött, melynek célja az érintettek online kapcsolatfelvételi támogatása. 

A Premier Szolgáltatások Kft. minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a rendelkezésre 

bocsátott személyes és személyazonosító adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online 

adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama megfelel a hatályos Eüak. Szabályozásban foglaltaknak. 

A bamboo-dental.hu üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes kereső 

programok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a 

keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia. 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, kizárólag 

kapcsolattartás céljából.  

Az adatok továbbítása minden esetben az érintett hozzájárulásával, illetve törvényi felhatalmazás mellett 

történhet. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell úgy, hogy az később is visszakövethető 

legyen. 

A Premier Szolgáltatások Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatkezelés elvégzésére adatfeldolgozót 

alkalmazzon. Az adatfeldolgozó alkalmazása minden esetben írásbeli szerződéshez kötött. 

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés 

A 2. pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a 

felhasználók önkéntes hozzájárulása. 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az adatkezelő postai 

címén (Levelezési cím: 9400 Sopron, Ágfalvi út 2/A), illetve az info@bamboodental.hu email címen 

kérhető. Ugyan ezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak 

helyesbítését és törlését is. 

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a 

hozzá tartozó adatokat töröljük, amennyiben a hatályos törvények ezt lehetővé teszik.  A törlésre a törlési 

igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 48 órán belül kerül sor. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a bamboo-dental.hu tulajdonosa megsértette a személyes adatok 

védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos 

segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi 

rendelkezéseket a Magyarországi 1997. évi XLVII. az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes 



adatok kezeléséről és védelméről, valamint a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény tartalmazza. 

8. Egyéb rendelkezések 

A bamboo-dental.hu tartalmazhat más, külső weboldalakra mutató linkeket is, amelyek tartalmáért és a 

személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállalunk. A bamboo-dental.hu fenntartja 

a jogot, hogy az olvasók egyidejű tájékoztatása mellett a személyiségi jogokhoz kapcsolódó adatok és 

információk felhasználásával kapcsolatos álláspontját a jövőben megváltoztassa. 

9. Fogalmak 

a. Érintett 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy. Elsősorban az a személy, aki a Premier Szolgáltatások Kft. online 

időpontfoglalás bármely szolgáltatását igénybe veszi. 

b. 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; 

c. Különleges adat 

- A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 

világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 

személyes adat, 

- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 

adat; 

d. 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; 

e. Tiltakozás  

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

f. 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.  

 



g. Adatkezelés  

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, 

így különösen az adatok 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 

rögzítése; 

h. Adattovábbítás  

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

i. 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; 

j. Nyilvánosságra hozatal  

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

k. Adattörlés  

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

l. Adatmegsemmisítés  

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

m. 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; 

m. 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; 

o. Egészségügyi adat 

Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint 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 

előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, 

foglalkozás). 

 


