
 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
 
A HC Pointer Kft. tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy, 
tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez való jogát a személyes adatainak gépi feldolgozása során 
(adatvédelem). A HC Pointer Kft. ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési 
elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.  
 
A honlap regisztrált felhasználók számára elérhető oldalainak látogatásával a felhasználó 
egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett regisztrációs 
űrlap kitöltésével történik.  
Az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételek elfogadásával a felhasználó egyúttal 
tudomásul veszi, hogy a közölt információk igénybevételekor aláveti magát a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb 
vonatkozó szabályozásnak, különös tekintettel az 1992. évi LXIII. törvényre a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. 
törvényre az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.  
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen 
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának 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. 
 

A honlap bizonyos oldalai látogatásának, szolgáltatásai igénybevételének feltétele a kért 
személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy a 
kért információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos 
részeihez. 
A kezelt adatok köre egyrészt a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokból 
(látogató neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma) áll, másrészt mivel a regisztrációhoz 
kötött oldalak tartalma elsősorban orvosoknak, illetve gyógyszerészeknek szól, ezért a 
regisztráció során a következő adatokat tárolja: végzettség, foglalkozás, elsődleges 
szakterület, végzés dátuma, születési év, végzés helye, oklevél száma. 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása. 



 

 

 
Adatkezelés 
3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul. 

Az adatkezelő HC Pointer Kft. minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény 
előírásainak betartásával saját maga kezeli a portál felhasználói által nyújtott személyes 
adatokat, információkat, azokat kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az 
megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.  
A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a HC Pointer Kft. 
bizalmasan kezeli, kizárólag olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri 
kötelezettsége. A HC Pointer Kft. személyes adatokat a felhasználó által előzetesen 
jóváhagyott célra vesz igénybe, azokat - az adatvédelmi szabályokban biztosított 
kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az 
egyéb személyesnek nem minősülő adatokat szabadon használhatja fel.  
A HC Pointer Kft. szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon 
nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal. 

Az adatok minősége 
7. § (1) A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges 
   ideig lehessen azonosítani. 

Adatbiztonság 
10. § (1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e 
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása 
érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az 
adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a 
személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 
 
A HC Pointer Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a valóságnak, illetve a 
tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A HC Pointer Kft-t a 
regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban 
felelősség nem terheli. 
A HC Pointer Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 
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 esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 
irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Az érintettek jogai és érvényesítésük 
11. § (1) Az érintett 
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12. és 13. §), valamint 



 

 

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével - törlését (14-16. §). 
 
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a felhasználónak, mint természetes személynek 
jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, frissítenie a róla 
nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne 
használjuk fel, töröljük. Tájékoztatás a HC Pointer Kft. 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/a., 
telefon 72/504-054, e-mail cím: mediris@pointer.hu címen kérhető. 
 
A HC Pointer Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat 
ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot 
meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a HC Pointer Kft. jogosult az 
érintett felhasználó regisztrációját törölni. 
A felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem küld olyan adatot, amely ellentétes 
- bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,  
- az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében 
 foglaltakkal,  
- bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,  
- a jó erkölcs követelményeivel. 
A HC Pointer Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely 
belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy a honlapon 
keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük 
vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.  
 
Bírósági jogérvényesítés 
17. § (1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz 
fordulhat.  
 
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatok 
védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az 
adatvédelmi biztos segítségét is.  
 
A honlap tartalma 
A honlap használatakor a felhasználó köteles betartani a tartalomra vonatkozó összes 
tulajdonjogi és védjegyzési szabályozást. Tilos a Tartalomból származó bármely 
információt, szoftvert, termékeket, vagy szolgáltatásokat módosítani, lemásolni, 
továbbítani, közzétenni, értékesíteni, vagy ebből létrehozott terméket forgalmazni. 
A honlap tartalmának összeállítása körültekintő odafigyeléssel, megbízható 
szakértelemmel történt. HC Pointer Kft. ennek ellenére nem vállal semmilyen 
felelősséget a honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adatokkal, 
információkkal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, 
időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, 
megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. Felhasználó saját felelőssége, 
hogy a honlapról vagy a honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk 
felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik. A 
honlapon található orvosi információk nem helyettesítik az orvosi konzultációt, 
tanácsokat. 
 
 
HC Pointer Kft. 

Pécs, 2010. október 4. 


