ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érdekl d !
A zMed Zrt., mint
adatkezel az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel összefügg személyes adatkezelésér l az
alábbiakban ad részletes tájékoztatást. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi adatkezelési

tájékoztatót!

zMed Zrt. (székhelye és egyben levelezési címe: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.; cégjegyzékszám:02-10-060437;
weboldal: www.zmed.hu ; képviseli: Karlócai Gergely, Pintér Dániel, Juhász Ildikó Krisztina; email sales@zmed.hu )
Az adatkezelés jogalapja
A zMed Zrt. az Ön által megadott személyes adatok kezelésére azért jogosult, mert Ön az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
szerint a velünk való kapcsolatfelvétellel önként hozzájárult. Ön hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni
az sales@zmed.hu e-mail címre küldött kérésével, ekkor adatait töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás el tti adatkezelés jogszer ségét.
Az adatkezelés célja
Az Ön személyes adatainak kezelésének célja az Önnel való kapcsolattartás, további termékeink
ismertetése, id pont-egyeztetés, általános információ nyújtása tevékenységünket illet en.
A kezelt személyes adatok köre
Amennyiben Ön felveszi velünk a kapcsolatot, szükségképpen tároljuk az Ön nevét és e-mail címét, valamint
az Ön által saját választása szerint megadott egyéb kapcsolattartási adatát, a telefonszámát. Kérjük, hogy az

adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására szorítkozzon, amely Ön
szerint a kapcsolatfelvételhez részünkr l elengedhetetlenül szükséges. Kérjük, kerülje az érzékeny adatok
megadását (politikai, vallási nézet, etnikum stb.), az ilyen adatok kezelését Társaságunk nem végzi, az ilyen
adatokat

Addig kezeljük az Ön személyes adatait, amíg erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja és ezt a
szándékát velünk nem közli, a fentiek szerint. A hozzájárulás visszavonása hiányában adatait 1 hónap után
töröljük. Amennyiben kés bb Ön szerz dé
külön tájékoztatjuk.
Adatbiztonsági intézkedések
A zMed Zrt. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
1

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, különösen az alábbi intézkedésekkel:



valamint

a

hozott létre
a
személyes
adatokhoz
való
hozzáféréshez (adataihoz csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá)
a papír alapú iratokat zárt irodahelyiségben, 24 órás védelem alatt álló, kamerával megfigyelt
területen, a digitalizált adatokat megfelel technikai védelem (jelszó, t zfal, egyéb biztonságot
garantáló szoftver igénybevétele) mellett rzi


oktatást kapnak.
Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás
kötelezhet a nyomozóhatóságnak, rend rségnek, bíróságnak
az Ön személyes adatainak átadására, amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kap vagy az hatósági
Külföldre
és harmadik
személy,
illetve
nemzetközi
szervezet részére adattovábbítás nem történik.
Jogok, panasz, jogorvoslat
t lünk a személyes adatainak kezelésér l, melyre
legkés bb 30 napon belül, írásban, közérthet formában válaszolunk, díjmentesen tájékoztatjuk Önt kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáró
amennyiben az adatok továbbítására
is sor került
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Kérheti, hogy az
adatkezel törlés helyett zárolja az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, b ncselekmény felderítése),
amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig k
cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja, az
adatkezel személyes adatait törli.
Amennyiben Ön szerint az adatkezel megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, akkor kérjük, hogy els sorban forduljon hozzánk a jelen tájékoztatóban rögzített
elérhet ségeinken. Ennek eredménytelensége esetén az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti
(levelezési
cím:
H-1125
Budapest,
Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/c.;, email: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Pécs, 2019. december 2.

2

