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1) Jogi információk az általános adatvédelmi rendelettel összhangban 
 

a) A GDPR 13. cikke szerinti információk: 
Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal a TeleDoc tájékoztatni kívánja a myTeleDoc applikáció 
felhasználóit (felhasználókat) a kezelt személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. 
Az e nyilatkozatban használt kifejezések az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 4. 
cikkében szereplő fogalommeghatározásokon alapulnak. 
 
b) A DSGVO 24. cikke szerinti felelős: 
Teledoc Holding GmbH (a továbbiakban: "TeleDoc", "mi" vagy "a felelős személy") 
Absberggasse 31/10 
1010 Bécs, Ausztria 
 
c) Adatvédelmi tisztviselő a GDPR 37. cikkének (ff) bekezdése szerint: 
A TeleDoc egy magánvállalat. Az adatok biztonságának megőrzése érdekében a következő 
adatvédelmi vallalatot jelöltük ki: 
 
Kopeky Ronald  
KOMDAT Adatvédelmi GmbH 
Linzerstrasse 74 
A-4614 Marchtrenk, Auszria 
Telefon: +43 / 7243 / 54300 
www.komdat.at 
datenschutz@komdat.at 
 
 
2) A myTeleDoc applikacio (a továbbiakban: APP) általi adatkezelés 
Az APP kiterjedt személyes adatokat dolgoz fel. Ez a szakasz a célokat, határidőket és 
jogalapokat ismerteti. 



Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy telemedicinális szolgáltatások nyújtása esetén a 
TeleDoc csak a műszaki infrastruktúrát biztosítja, és nem nyújt orvosi szolgáltatásokat. A 
kezelési kapcsolat kizárólag Ön és a kezelőorvos vagy a kezelőklinika között zajlik. A kezelt 
személyes adatokért kizárólag Ön és a kezelőorvos vagy a kezelőklinika felelős. 
 
A TeleDoc kizárólag adatfeldolgozóként jár el a GDPR 28. cikke értelmében. 
 
A nyilvánvaló személyes adatok mellett a használati adatokat (IP-cím, bejelentkezési adatok, 
az operációs rendszerre vonatkozó információk, dátum- és időinformációk, nyelv, a használt 
eszközre vonatkozó információk, csatlakozási információk) a háttérben kezeljük. Az APP 
telepítésével Ön tudomásul veszi, hogy ezen használati adatok nélkül nem lehet használni az 
APP-ot. 
Ezenkívül a TeleDoc feldolgozza a szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos 
információkat, például a hívásra, a kezelés időtartamára, a kezelőorvos vagy a klinika 
kezelésére és a várakozási időre vonatkozó információkat. 
 
3) Regisztráció betegként 
 
A regisztráció során a következő adatokat kell megadni. 
• Kereszt- és vezetéknév 
• Születési idő 
• Nem 
• E-mail cím 
• Személyes jelszó 
 
Az ellenőrző kódot a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldjük. Ezt 
megerősítés céljából be kell írni az APP-ba. A fiókja ezután hozzáférhetővé válik és 
aktiválódik. 
Ön jóváhagyással visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy az adat tárolási időszakok 
annak az országnak a jogi szabályain alapulnak, ahol az adatkezelésre sor került, a TeleDoc-
nak nincs befolyása erre, és ezért a tényleges megőrzési időszakok eltérhetnek az itt 
meghatározottaktól. 
 
Jogalap: 
 
• Ön kifejezetten hozzájárul a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
• A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint 
• A TeleDoc a regisztráció során megadott információkat is feldolgozhatja , az az a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdésének c) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja szerinti jogi 
kötelezettség teljesítésére szolgál a bírósági keresetek, gyakorlatok vagy keresetek 
érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. 
 
Memóriakorlát: 
 
• A fiók deaktiválásáig és 7 éven túl bizonyítékként 
 
 



 
 
4) Profil kezelése 
 
Lehetősége van arra, hogy személyes profilját önállóan kezelje. Ebben további személyes 
adatokat adhat meg, például: 
• lakcím 
• város 
• ország 
 
és az orvosi részleteket is mentik úgymint: 
• allergiák 
• már meglévő betegség 
• szemüveges vagy sem 
• dohányzó vagy sem 
• van meglévő cukorbetegsége 
• és egyéb kiegészítő információk 
 
A "Profil megtekintése" funkció részeként feldolgozott összes információt a TeleDoc 
dolgozza fel és tárolja a fiók élettartama alatt. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 
megadott információk az Önt kezelő orvosnak vagy klinikának is továbbíthatók, és azokat ők 
is feldolgozhatják. 
 
5) Foglaljon időpontot 
 
A "foglaljon időpontot" funkcióval személyes jegyzeteket adhat meg és dokumentumokat 
csatolhat. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy itt további személyes adatok, valamint a 
DSGVO 9. cikk (1) bekezdése értelmében különleges kategóriákba tartozó személyes adatok 
is feldolgozhatók. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TeleDoc semmilyen felelősséget 
nem vállal ezekért az adatokért, kártalanítja és mentesíti a TeleDoc-ot bármilyen követelés 
esetén. A titkosított adatátvitel és a titkosított tárolás miatt a TeleDoc soha nem fér hozzá 
ezekhez az információkhoz. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a megadott információkat az Önt kezelő orvosnak 
vagy klinikának is továbbítják, és azokat ők dolgozzák fel. Ön visszavonhatatlanul elismeri az 
Ön jóváhagyásával, hogy a megőrzési időszakok annak az országnak a jogszabályain 
alapulnak, ahol a kezelésre sor került, a TeleDocnak nincs befolyása erre, és ezért a 
tényleges megőrzési időszakok eltérhetnek az itt meghatározottaktól. 
 
Jogalap: 
 
• Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően 
• A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint 
• A Teledoc a regisztráció során megadott információkat akkor is feldolgozhatja, ha ez a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja 
szerinti jogi kötelezettség teljesítésére irányul a bírósági keresetek, gyakorlatok vagy 
keresetek érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. 
 



Memóriakorlát: 
 
• A fiók deaktiválásáig és 7 éven túl bizonyítékként 
 
 
d) Azonnali segítség 24/7 
 
A "Hívjon háziorvost / gyors támogatás 24/7" funkcióval a Teledoc klinika kiválasztása után 
kapcsolatba lép egy orvossal. E hangkommunikációval összefüggésben további személyes 
adatok, valamint a DSGVO 9. cikkének (1) bekezdése értelmében különleges kategóriájú 
személyes adatok is feldolgozhatók. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Teledoc 
semmilyen felelősséget nem vállal ezekért az információkért , és ön kártalanítja és mentesíti 
a Teledoc-ot bármilyen követelés esetén. A titkosított adatátvitel és a titkosított tárolás 
miatt a Teledoc soha nem fér hozzá ezekhez az információkhoz. 
 
A "Call a family doctor / fast support 24/7" funkció részeként feldolgozott összes információt 
a Teledoc az utolsó interakciótól számított 7 évig dolgozza fel és tárolja. Az adatok ezután a 
törvénynek megfelelően automatikusan törlődnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 
hogy a leírt információkat az Önt kezelő orvosnak vagy klinikának is továbbítják, és ők 
dolgozzák fel. Ön jóváhagyással és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a megőrzési 
időszakok annak az országnak a jogi szabályain alapulnak, ahol a kezelésre sor került, a 
Teledocnak nincs befolyása erre, és ezért a tényleges megőrzési időszakok eltérhetnek az itt 
meghatározottaktól. 
 
Jogalap: 
 
• Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően 
• A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint 
• A Teledoc a regisztráció során megadott információkat akkor is feldolgozhatja, ha ez a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja 
szerinti jogi kötelezettség teljesítésére irányul a bírósági keresetek, gyakorlatok vagy 
keresetek érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. 
 
Memóriakorlát: 
 
• A fiók deaktiválásáig és 7 éven túl bizonyítékként 
 
6) Hivasok és dokumentumok 
 
Itt megtekintheti mind a kezdeményezett hívásokat, mind a konzultációk időpontjait es 
dátumait. Ezenkívül kezelheti a feltöltött információkat. 
Ha további információkat tölt fel, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TeleDoc semmilyen 
felelősséget nem vállal ezekért az információkért, és a TeleDoc-ot bármilyen kártalanítás és 
követelés esetén mentesiti.  A titkosított adatátvitel és a titkosított tárolás miatt a TeleDoc 
soha nem fér hozzá ezekhez az információkhoz. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a leírt információkat az Önt kezelő orvosnak vagy 
klinikának is továbbítják, és ők dolgozzák fel. 



Ön jóváhagyással és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a megőrzési időszakok annak 
az országnak a jogi szabályain alapulnak, ahol a kezelésre sor került, a TeleDoc-nak nincs 
befolyása erre, és ezért a tényleges tárolási időszakok eltérhetnek az itt meghatározottaktól. 
 
 
Jogalap: 
 
• Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően 
• A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint 
• A TeleDoc a regisztráció során megadott információkat akkor is feldolgozhatja, ha ez a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja 
szerinti jogi kötelezettség teljesítésére irányul a bírósági keresetek, gyakorlatok vagy 
keresetek érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. 
 
Memóriakorlát: 
 
• A fiók deaktiválásáig és 7 éven túl bizonyítékként 
 
7) Kapcsolat a TeleDoc-al 
 
Kérdéseket, javaslatokat és kéréseket küldhet a Teledoc-nak e-mailben. 
Ön tudomásul veszi, hogy a TeleDoc a továbbított információkat kérésének feldolgozása 
vagy megválaszolása céljából feldolgozza. 
 
Jogalap: 
 
• Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően 
• A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint 
• A TeleDoc a regisztráció során megadott információkat akkor is feldolgozhatja, ha ez a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja 
szerinti jogi kötelezettség teljesítésére irányul a bírósági keresetek, gyakorlatok vagy 
keresetek érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. 
 
Memóriakorlát: 
 
• A fiók deaktiválásáig és 7 éven túl bizonyítékként 
 
8) Az érintettek jogai 
 
Az általános adatvédelmi rendelet értelmében Önt átfogó jogok illetik meg, például: 
• Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk) 
• Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
• Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 
• Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 
• Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
• A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
• A hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk (3) bekezdés) 



• Fellebbezési jog (GDPR 77. cikk) 
 
Jogainak gyakorlásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
 
• e-mailben a következő címre: datenschutz@teledoc.global * 
*Kérjük, csatolja személyi igazolványának másolatát. 
Az érintettekre vonatkozó kéréseket nem tudjuk feldolgozni előzetes sikeres beazonosítás 
nélkül. Ezért arra kérjük Önt, hogy ennek megfelelően támogassa a beazonosítási 
folyamatot. 
Ha arra a következtetésre jut, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi szabályokat, 
vagy bármilyen módon megsértették az adatvédelmi jogait, panaszt tehet a felügyeleti 
hatóságnál. Ausztriában ez az adatvédelmi hatóság, Wickenburggasse 8, 1080 Bécs. 
Ausztrián kívül ez az illetékes adatvédelmi hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság (NAIH) 
1363 Budapest, Pf.: 9. 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
+36 (30) 683-5969 
+36 (30) 549-6838 
+36 (1) 391 1400 
Fax:  
+36 (1) 391-1410 
 
9) Adatátvitel/adatátvitel 
 
a) Adattovábbítás harmadik félnek 

 
Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik feleknek az alább felsoroltaktól eltérő 
célokra. 
Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik feleknek, ha: 
 
• Ön kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, 
• A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közzététel szükséges a működési 
érdekek védelméhez, valamint a jogi igények érvényesítéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek nyomós jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy ne tegye közzé adatait, 
• Nem azaz eset, amikor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében jogi 
közzétételi kötelezettség áll fenn, és 
• A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogilag megengedett és kötelező 
az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatok feldolgozásához. 
 
Az adatkezelő megoszthatja az Ön személyes adatait azokkal a beszállítókkal, akik a 
nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak az utasításainknak megfelelően. 
Az adatkezelő megoszthatja az Ön személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal és 
partnereinkkel is. 
Ezenkívül az adatkezelő nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatait, ha erre törvény, 
rendelet vagy szabályozó hatóság kötelez bennünket, vagy ha úgy gondoljuk, hogy a 



közzététel szükséges vagy megfelelő a fizikai károk vagy pénzügyi veszteségek megelőzése 
érdekében. 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Önről tárolt személyes adatait továbbítsa, ha üzleti 
tevékenységünk vagy eszközeink egészét vagy egy részét eladjuk vagy átruházzuk (beleértve 
az átszervezést, feloszlatást vagy felszámolást). 
 
b) Adat transzfer 
 
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait azon országon kívüli országokba is továbbíthatja, 
ahol az információkat eredetileg gyűjtötték. Előfordulhat, hogy ezek az országok nem 
ugyanazokkal az adatvédelmi törvényekkel rendelkeznek, mint az az ország, ahol eredetileg 
megadta a személyes adatokat. Ha az Ön adatait más országokba továbbítjuk, akkor ezeket 
az információkat a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint védjük, és az ilyen 
adattovábbításokra az alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak. 
Azok az országok, ahová a személyes adatokat továbbítjuk, megtalálhatók: 
 
• az Európai Unión belül vagy 
• az Európai Unión kívül 
 
Ha személyes adatokat továbbítunk az Európai Unióból az Európai Unión kívüli országokba 
vagy nemzetközi szervezeteknek, a továbbítás a következők alapján történik: 
 
• Az Európai Bizottság megfelelőségi határozata 
• Ilyenek hiányában más jogos okokból, például a hatóságok vagy közintézmények közötti, 
jogilag kötelező erejű és végrehajtható dokumentum megléte, kötelező erejű belső vállalati 
szabályok, általános adatvédelmi záradékok, valamint jóváhagyott vagy hitelesített 
magatartási kódexek miatt. 
 
Kivételes esetekben az adatok a GDPR 49. cikke alapján is továbbíthatók: 
 
• GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont 
az érintett kifejezetten hozzájárult az adatok tervezett továbbításához, miután tájékoztatást 
kapott az ilyen adattovábbítások lehetséges kockázatairól megfelelőségi határozat nélkül és 
megfelelő garanciák nélkül, 
• GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pont 
a továbbítás az érintett és a felelős személy közötti szerződés teljesítéséhez vagy az érintett 
kérésére a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, 
• GDPR 49. cikk (1) bekezdés c) pont 
a továbbítás az érintett személy érdekében egy másik természetes vagy jogi személlyel 
szemben az érintett személy érdekében kötött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez 
szükséges. 
 
10) Alkalmazáson belüli követés 
 
Az APP alkalmazáson belüli nyomon követést használ az adatok gyűjtésére termékelemzési 
és marketing célokból. Ez az adatgyűjtés a felhasználó további hozzájárulásán alapul. 



A következő termékeket használják szolgáltatásként: 
 

a) Amplitude 
 

Az Amplitude, az Amplitude Inc. (631 Howard St 5th Floor, San Francisco, CA 94105, USA) 
elemző szolgáltatása a felhasználói viselkedés elemzésére szolgál. Ebből a célból az APP 
személyes adatokat gyűjt (e-mail, nem, keresztnév, személyi igazolvány). Ezt az információt 
elküldik az Amplitude-nak. Nincs olyan adatátvitel, amely lehetővé tenné következtetések 
levonását az egyes felhasználókról. 
https://amplitude.com/privacy 
Mivel az Amplitude nem dolgoz fel a DSGVO 4Z.1 cikk szerinti személyes adatokat, a 
szolgáltatás használatához nincs szükség hozzájárulásra vagy más jogalapra. 
 

b) Google Analytics 
 

Ez az alkalmazás a Google Inc. (a továbbiakban: Google) által biztosított Google Analytics 
elemző szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat" (sütiket) 
használ, azaz olyan szöveges fájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak , és amelyek 
lehetővé teszik az Ön által használt alkalmazás elemzését. A cookie által az alkalmazás 
használatáról generált információk általában a Google USA-ban található szerverére 
kerülnek, és ott tárolódnak. 
Az APP üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, 
hogy kiértékelje az alkalmazás Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a 
tevékenységekről, és hogy az alkalmazás használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat 
nyújtson az üzemeltetőnek. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított 
IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. 
A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha böngészőszoftverét ennek megfelelően állítja 
be; szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra,  hogy ebben az esetben adott esetben nem 
használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Azt is megakadályozhatja, hogy 
a Google összegyűjtse a cookie által generált és a weboldal ön általi használatával 
kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP-címét is), és hogy ezeket az adatokat a Google 
feldolgozza, ha letölti a következő link alatt elérhető böngészőbővítményt, és telepíti: 
Böngészőbővítmény a Google Analytics letiltásához nevű bővítményt 
Az összegyűjtött adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel a GDPR 6. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban. 
 

c) Facebook pixelek 
 

Weboldalunkon a Facebook Facebook-pixel programját használjuk. Ehhez kódot vezettünk 
be a weboldalunkon. A Facebook-pixel egy JavaScript-kódrészlet, amely olyan funkciók 
gyűjteményét tölti be, amelyek segítségével a Facebook nyomon követheti a felhasználói 
műveleteket, ha Facebook-hirdetéseken keresztül érkezett weboldalunkra. Például, amikor 
megvásárol egy terméket a weboldalunkon, a Facebook-pixel aktiválódik, és egy vagy több 
cookie-ban tárolja a weboldalunkon végzett tevékenységeit. Ezek a cookie-k lehetővé teszik 
a Facebook számára, hogy összehasonlítsa az Ön felhasználói adatait (ügyféladatok, például 
IP-cím, felhasználói azonosító) a Facebook-fiókjában lévő adatokkal. Ezután a Facebook 
ismét törli ezeket az adatokat. Az összegyűjtött adatok névtelenek, és nem tekinthetők meg, 



és csak hirdetések elhelyezésével összefüggésben használhatók fel. Ha Ön maga is 
Facebook-felhasználó, és be van jelentkezve, a weboldalunkon tett látogatása 
automatikusan hozzá lesz rendelve a Facebook felhasználói fiókjához. 
Csak azoknak az embereknek szeretnénk megmutatni szolgáltatásainkat és termékeinket, 
akiket igazán érdekelnek. A Facebook pixelek segítségével hirdetési intézkedéseinket jobban 
hozzáigazíthatjuk az Ön kívánságaihoz és érdeklődési köréhez. Ily módon a Facebook-
felhasználók (ha engedélyezték a személyre szabott hirdetéseket) megfelelő hirdetéseket 
fognak látni. Ezenkívül a Facebook az összegyűjtött adatokat elemzési célokra és saját 
hirdetéseire használja fel. 
Az összegyűjtött adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel a GDPR 6. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban. 
Ha be vagy jelentkezve a Facebookra, a hirdetések beállításait te magad módosíthatod a 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ha Ön 
nem Facebook-felhasználó, akkor általában a 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ kezelheti a használatalapú 
online hirdetéseit. Itt lehetősége van a szolgáltatók deaktiválására vagy aktiválására. 
Ha többet szeretne megtudni a Facebook adatvédelmi irányelveiről, javasoljuk a vállalat 
saját adatvédelmi szabályzatát a https://www.facebook.com/policy.php oldalon. 
 
11) SSL titkosítás / titkosítás 
 
Az egészségügyi nyilvántartásban tárolt összes információ nagymértékben titkosítva van 
(AES-256) mind a szerver, mind az adatbázis szintjén, és védve van az illetéktelen személyek 
hozzáférése és ellenőrzése ellen. 
Annak érdekében, hogy megvédjük adatai biztonságát az átvitel során, a legmodernebb 
titkosítási módszereket (pl. SSL) használjuk HTTPS-en keresztül. A titkosított kapcsolatot a 
"https://" karakterkarakterláncról és a böngésző sorában lévő zár szimbólumról ismerheti 
fel 
 
 
12) Módosítások vagy kiegészítések 
 
A Teledoc fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy 
kiegészítse az információtartalmat. Ha e szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai 
nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az alkalmazandó jogi helyzetnek, a 
dokumentum többi részét ez tartalmuk és érvényességük változatlan marad. 
 
 


