Adatvédelmi tájékoztató
A termé szetes szemé lyek szemé lyes adataik kezelé sé vel ö sszefü ggő vé delme
alapvető jog.
Az Ideal Dental Kft. számára kiemelt fontosságú cél a weboldala – és praxisa
ügyfél adatbázisába regisztrált felhasználói (a továbbiakban: felhasználó) által
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók információs
önrendelkezési jogának biztosítása.
A betegeket érintő szenzitív – egészségi állapotot és biometrikus
azonosítókat tartalmazó adatok nem tartoznak az Ideal Dental Kft.
adatkezelési körébe, mivel azokat a 2016/679 EU rendelet 9. Cikk 3)
pontjának megfeleleően a 2) h) pontban leírt célokból kizárólag olyan
személy kezeli, akit a 3) pontban foglaltaknak megfelelően szigorú szakmai
titoktartási eskü kötelez.
A Ideal Dental Kft. a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
A személyes adatok kezelése minden esetben jogszerű és tisztességes.
A Ideal Dental Kft. belső adatvédelmi szabályozását, és jelen tájékoztatót is a
mindenkor hatályos 2016/679 EU rendelettel összhangban készítette és vállalja,
hogy működése során e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el.
A www.idealdental.hu weboldalon történő regisztrálás során Ön bejelöli az erre
vonatkozó négyzetet
- amely az adott ö sszefü ggé sben a hozzá já rulá sá t szemé lyes adatainak tervezett
kezelé sé hez egyé rtelmű en jelzi.
A négyzet bejelölésével, Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett
adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat.
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha Ön egyé rtelmű megerő sı́tő
cselekedettel, pé ldá ul ı́rá sbeli – ideé rtve az elektronikus ú ton tett –, vagy szó beli
nyilatkozattal ö nké ntes, konkré t, tá jé koztatá son alapuló é s egyé rtelmű
hozzájárulását adja a természetes személyét é rintő szemé lyes adatok
kezeléséhez.
Ilyen hozzá já rulá snak minő sü l az is, ha az é rintett valamely internetes honlap
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást Önnek az
összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha az Ön hozzá já rulá sá t elektronikus felké ré st kö vető en adja meg, a felké ré snek
egyé rtelmű nek é s tö mö rnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon
szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további
kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne,
amely a tájékoztató alapján az Ön számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű,
illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok
védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen:
info@idealdental.hu. Felhasználóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak
megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
A Ideal Dental Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a
változásokról tájékoztatja a Ideal Dental Kft. weboldal felhasználóit, hogy azok
mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes
adatkezelési elveket és gyakorlatot.
1. Az adatkezelő neve:
Ideal Dental Kft.
2. Az adatkezelő címe:
Székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1. 3. em. 4.
3. Elérhetőség:
Email: info@idealdent.hu
4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:
A Ideal Dental Kft. nyilvántartja és kezeli a kapcsolatos adatokat, amelynek célja
a vevői adatbázis naprakészen tartása, a vevők kiszolgálása, a vásárlás
lebonyolítása, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
A személyes adatokat a webáruház regisztrációt követően egy adatbázisban
rögzítjük és titkosítva tároljuk. Egy év elteltével, amennyiben regisztrációjával
nem mutatott aktivitást a tárolt adatokat autómatikusan töröljük. Illetve az Ön
kérésére bármikor törölhetőek az adatok.
Továbbá az Ön kérésére 8 napon belül tájékoztatjuk a kezelt adatairól.
A személyes adatok a kezelésük céljára alkalmasak és relevánsak, az adatok
körét pedig a célhoz szükséges minimumra korlátoztuk.
5. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelé s jogszerű nek minő sü l, ha arra valamely szerző dé s vagy
szerző dé skö té si szándék keretében van szükség, ilyennek minősül a
termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás, amelyet cégünktől kíván igénybe
venni.
Az adatkezelé sre az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettsé g teljesı́té se
keretében kerül sor, amennyiben a szolgáltatott adatokat a cégnek jogszabály
által előírt kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges felhasználni. Ide tartoznak

számla kiállításához kötelezően feltüntetendő személyes adatok, illetve a
munkaviszony hivatalos bejelentéséhez kötelezően megadandó személyes
adatok.
Az adatkezelő – ideé rtve azt az adatkezelő t is, akivel a szemé lyes adatokat
kö zö lhetik – vagy valamely harmadik fé l jogos é rdeke jogalapot teremthet az
adatkezelé sre, felté ve hogy az é rintett é rdekei, alapvető jogai é s szabadsá gai nem
é lveznek első bbsé get, figyelembe vé ve az adatkezelő vel való kapcsolata alapjá n
az é rintett é szszerű elvá rá sait.
Az ilyen jogos é rdekrő l lehet szó pé ldá ul olyankor, amikor relevá ns é s megfelelő
kapcsolat á ll fenn az é rintett é s az adatkezelő kö zö tt, pé ldá ul olyan esetekben,
amikor az é rintett az adatkezelő ü gyfele vagy annak alkalmazá sá ban á ll.
A jogos é rdek fenná llá sá nak megá llapı́tá sá hoz mindenké ppen kö rü ltekintő en
meg kell vizsgá lni tö bbek kö zö tt azt, hogy az é rintett a szemé lyes adatok
gyű jté sé nek idő pontjá ban é s azzal ö sszefü ggé sben szá mı́that-e é szszerű en arra,
hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.
Az adatkezelő jogos é rdeké nek tekintendő , ha jelzi a lehetsé ges
bű ncselekmé nyeket vagy a kö zbiztonsá got fenyegető veszé lyeket, é s az
ugyanazon bű ncselekmé nyhez vagy kö zbiztonsá got fenyegető veszé lyhez
kapcsolódó releváns személyes adatokat egyedi esetekben vagy több különálló
esetben továbbítja az illetékes hatóságnak.
6. A kezelt adatok köre:
Az adatnyilvántartás és -kezelés az ügyfél
a) természetes személyazonosító adataira,
b) a jogszabályi megfelelés,az adatkezelő állami törvényi adatszolgáltatási
kötelezettsége szerint megkövetelt azonosító adatokra
c) a kiszolgálásához és a szerződés teljesítésérhez kapcsolódó egyéb adataira,
7. Adattovábbítás:
A kezelt adatok körében adattovábbítás csak a jogszabályi előírások szerint
szükséges esetben történik, a jogszabályban meghatározott hivatalos szervek
felé.
8. Ki ismerheti meg az adatokat
1) a cég munkatársai a vevői igények kiszolgálásához és a jogszabályi
előírásokhoz szükséges mértékben.
2) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,
3) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a
közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult
büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék,
4) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
5) a cég HR-es alkalmazottja a betöltetlen álláshely betöltése céljából a
adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmatlan módon
nyilvántartott adataihoz hozzáférhet.

6. Az adatkezelés időtartama:
Az adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:
A ügyletet követően - függetlenül annak eredményességétől - a Ideal Dental Kft. a
eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon
statisztikai adatgyűjtés céljából tárolhatja.
Az adatbázisban nyilvántartott adatok tekintetében:
Az adatbázisban a felhasználó által megadott adatokat a Ideal Dental Kft.addig
kezeli, ameddig azok kezeléséhez a felhasználó hozzájárul, adatait nem törli,
illetve azt nem kéri. Amennyiben a felhasználó az adatbázisba legalább 1 éve
nem lépett be, előzetes figyelmeztetést követően, adatai törlésre kerülnek. Az
adatbázisban nyilvántartott személy adatait a szolgáltató központ törli a
nyilvántartásból, amennyiben a nyilvántartott személy az adatainak a törlését
kéri, a nyilvántartott személy által meghatározott adatok tekintetében, továbbá,
ha a nyilvántartott személy a webáruházbalegalább egy éve nem lépett be.
10. Adatbiztonsági intézkedések:
A Ideal Dental Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a vonatkozó törvény,
rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az é rintettet az adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatja, ha az
adatvé delmi incidens való szı́nű sı́thető en magas kocká zattal já r a termé szetes
szemé lyek jogaira é s szabadsá gaira né zve, annak é rdeké ben, hogy megtehesse a
szü ksé ges ó vinté zkedé seket.
Az tá jé koztatá snak tartalmaznia kell annak leı́rá sá t, hogy milyen jellegű az
adatvé delmi incidens, valamint az é rintett a termé szetes szemé lynek szó ló , a
lehetsé ges há trá nyos hatá sok enyhı́té sé t cé lzó javaslatokat.
Az é rintettek tá jé koztatá sá ró l az é szszerű sé g keretei kö zö tt a lehető
leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együ ttmű kö dve a felü gyeleti
ható sá ggal, é s betartva az á ltala vagy má s é rintett ható sá gok pé ldá ul bű nü ldö ző
ható sá gok á ltal adott ú tmutatá st. Pé ldá ul az é rintettek sü rgő s tá jé koztatá sa a ká r
kö zvetlen veszé lyé nek mé rsé klé sé hez szü ksé ges, azonban annak megelő zé se
tö bb idő t igé nyelhet, hogy a folyamatos vagy azonos jellegű adatvé delmi incidens
eseté ben megfelelő inté zkedé seket kell vé grehajtani.
11. Adatok helyesbítése, kijavítása:
Az adatbázisban szereplő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból
kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást adunk. A tájékoztatást a
kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 15 napon belül megadjuk.
Az adatbázisban szereplő személy adatainak helyesbítését, kijavítását
személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus
formában a Ideal Dental Kft. -nél írásban kérheti. Az adatbázisban nyilvántartott

személy adatait közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja,
kijavíthatja.
A felhasználó kérelmére a Ideal Dental Kft. személyes tájékoztatást ad az általa
kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat.
12. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó a rendeletben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának
kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs és
Önrendelkezési jogról szóló tv.-ben, a 2016/679 EU rendelettel összhangban,
valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja.
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az
info@idealdent.hu e-mail címen.
Hozzájárulás az adatok kezeléséhez
Az adatbázisban és/vagy az adatbázisban az Ön adatait a Ideal Dental Kft. az Ön
hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:
• hozzájárulását megtagadhatja, ez Önre nézve semmilyen következménnyel
nem jár
• a hozzájárulása bármikor visszavonható, ez Önre nézve semmilyen
következménnyel nem jár. A hozzájárulása visszavonását a Ideal Dental Kft. től
írásban kérheti a info@idealdent.hu e-mail címen. Amennyiben az adatbázisban
nyilvántartott - kötelezően megadandó - adataihoz való hozzájárulását vonja
vissza, a eljárás további szakaszában nem vesz részt.

