
Adatvédelem 
 

1) Jogi információk az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően 

a) A GDPR 13. cikke szerinti információk 

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal a TELEDOC tájékoztatni kívánja a weboldal olvasóit és felhasználóit  a 
kezelt személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Továbbá az érintett 
személyeket/felhasználókat ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatjuk azokról a jogokról, 
amelyekre jogosultak. 

Tudjuk, hogy személyes adatainak gondos kezelése nagyon fontos az Ön számára , és nagyra értékeljük 
bizalmát, hogy ezeket az adatokat lelkiismeretesen kezeljük. 

Az ebben a nyilatkozatban használt kifejezések az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 4. 
bekezdése alapján készült. 

b) Adat védelmi felelős a GDPR 24. cikke szerint: 

Teledoc Holding GmbH (a továbbiakban: TELEDOC, mi vagy a felelős személy) 

Absberggasse 31/10 

1010 Bécs, Auszria 

c) Adatvédelmi tisztviselő a GDPR 37. cikkének megfelelően 

A TELEDOC egy magáncég. Az Ön adatainak védelme érdekében a következő adatvédelmi tisztviselőt 
jelöltük ki: 

Mr. Ronald Kopeky 

KOMDAT adatvédelmi Kft. 

Linzerstrasse 74 

4614 Márciustrenk, Auszria 

Telefonszám: +43 / 7243 / 54300 

www.komdat.at 

office@komdat.at 

2) Az érintettek jogai 

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében átfogó jogokkal rendelkezik, mint 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) 



• Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

• A hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk, 3. cikk) 

• Fellebbezési jog (GDPR 77. cikk) 

Jogainak gyakorlásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

• e-mailben a következő címre: datenschutz@teledoc.global * 

• postai úton a felelős személynek * 

*Kérjük, csatolja személyi igazolványának hivatalos másolatát. 

Az érintettek megkereséseit előzetes sikeres azonosítás nélkül nem tudjuk feldolgozni. Ezért kérjük, 

hogy ennek megfelelően segítse az azonosítási folyamatot. 

Ha arra a következtetésre jut, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi előírásokat, vagy az ön 

adatvédelmi jogait egyébként bármilyen módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. 

Ausztriában ez az adatvédelmi hatóság, Wickenburggasse 8, 1080 Bécs. Magyarorszagon az illetékes 

adatvédelmi hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 30 683 5969 / +36 30 549 6383 / +36 1 391 1400 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
 

3) Adattovábbítás/adat átvitel 

a) Adattovábbítás harmadik félnek 

Az Ön személyes adatait az alábbiakban felsoroltaktól eltérő célokra nem továbbítjuk harmadik félnek. 

Személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha: 

• Ön kifejezett hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bekezdésével összhangban adta meg, 



• A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti közzététel szükséges a működési érdekek védelméhez, 

valamint jogi igények érvényesítéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, és nincs ok azt 

feltételezni, hogy önnek nyomós jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ne hozza nyilvánosságra adatait, 

• abban az esetben, ha a 2. cikk szerinti közzétételi kötelezettség fennáll.  6. § (1) bekezdés c) pontja, 

és 

• ez jogilag megengedett, és szükséges az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatok feldolgozásához a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban. 

Az adatkezelő megoszthatja az Ön személyes adatait olyan 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 ezt törvény, rendelet vagy 

szabályozó hatóság kötelezi ránk, vagy ha úgy véljük, hogy a közzététel szükséges vagy megfelelő a 

fizikai károk vagy pénzügyi veszteségek megelőzéséhez. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Önről tárolt személyes adatokat akkor adja át, ha 

üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egészét vagy egy részét eladjuk vagy átruházzuk (beleértve 

átszervezés, feloszlatás vagy felszámolás esetén is). 

b) Adat átvitel 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait azon az országon kívüli országokba is továbbíthatja, ahol az 

adatokat eredetileg gyűjtötték. Előfordulhat, hogy ezek az országok nem rendelkeznek ugyanazokkal 

az adatvédelmi törvényekkel, 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 továbbításokra 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 szervezetekbe, az adattovábbítás a következő alapon történik: 

• az Európai Bizottság megfelelőségi határozata; 

• Ennek hiányában más jogos okokból, mint például a hatóságok vagy közintézmények közötti jogilag 

kötelező erejű és végrehajtható dokumentum megléte, kötelező erejű belső vállalati szabályok, 

szabványos adatvédelmi záradékok és jóváhagyott vagy tanúsított magatartási kódexek. 

Kivételes esetekben az adatok a GDPR 49. cikke alapján is továbbíthatók: 

• GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont 

az érintett kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, miután tudatában volt az ilyen 

• megfelelőségről szóló határozat megléte és megfelelő garanciák nélkül tájékoztatták az 

adattovábbításról, 

• GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pont 

az adattovábbítás 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 

Az adattovábbítás az érintett személy érdekében egy másik természetes vagy jogi személlyel kötött 

szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. 

4) Sütik 

Alapvetően információkat gyűjtünk, amikor meglátogatja webhelyeinket. Ezt az információt "süti"-nek 

nevezik. Az Ön által megadott információkkal együtt még jobban testreszabhatjuk a weboldalunkon 

tett látogatásait az Ön igényeihez. 

A " süti -k" olyan kis fájlok, amelyek lehetővé teszik a TELEDOC számára, hogy az Önnel, a felhasználóval 

kapcsolatos konkrét információkat tároljon számítógépén vagy digitális eszközén, miközben Ön 

meglátogatja a webhelyet. A weboldal a sütiket az uniós jog és az osztrák jog szerinti jogi helyzetnek 

megfelelően használja vagy állítja be (5. cikk, 3. bekezdés E-Privacy-RL és § 96 Para. 3 TKG 2003). A 

sütik segítenek meghatározni a weboldal használatának gyakoriságát és felhasználóinak számát, 



valamint, hogy ajánlatainkat a lehető legkényelmesebbé és leghatékonyabbá tegyék az Ön számára. A 

felhasznált sütik tartalma általában egy azonosító számra és használati adatokra korlátozódik, amelyek 

nem teszik lehetővé a felhasználóra való személyes hivatkozást. 

Lehetőség van ajánlataink sütik nélküli használatára is, de ez korlátozható. 

A személyes adatokat tartalmazó vagy a magánéletet befolyásoló sütik használatakor vagy 

beállításakor a TELEDOC előzetesen megszerzi az Ön hozzájárulását, nevezetesen az Ön aktív 

viselkedéséről azáltal, hogy tájékoztatást kér a cookie-bannerünkön keresztül és azon keresztül 

használt cookie-k céljáról, amelyek továbbra is navigálnak a weboldalunkon, és így az Ön beleegyezését 

adják a sütik beállításához. 

Az adatvédelem alapvető hozzájárulás számunkra az ügyfelek elégedettsége szempontjából.  Ezért 

deaktiválhatja a sütik tárolását a böngészőjében, korlátozhatja azokat bizonyos webhelyekre, vagy 

beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a süti elküldése után azonnal értesítse Önt. A sütit bármikor 

törölheti a számítógép merevlemezéről. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy ebben az esetben 

számolnia kell az oldal korlátozott megjelenítésével és a korlátozott felhasználói útmutatással. 

Süti-adatok/beállítások 

Lásd a sütikre vonatkozó irányelveket > https://myteledoc.app/cookie-policy/ 

 

5) GoogleTools 

 

Google reCaptcha 

Weboldalunk egy funkciót használ a botok észlelésére, például amikor online űrlapokon ("ReCaptcha") 

bejegyzéseket tesz közzé, amelyeket a Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA biztosít. 

Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, 

Leiratkozás: https://adssettings.google.com/authenticated. 

Jogalap: 



• Jogos érdekeink a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint 

 

6) Szerver napló 

Amikor belép erre a weboldalra, az eszközén használt böngésző automatikusan információkat küld a 

webhely szerverére. Ezeket az információkat ideiglenesen egy úgynevezett naplófájl tárolja. A 

következő információkat az Ön beavatkozása nélkül rögzítjük, és addig tároljuk, amíg automatikusan 

törlődnek: 

• a kérelmező számítógép IP-címe, 

• a hozzáférés dátuma és időpontja, 

• A lekért fájl neve és URL-je, 

• származási weboldal (hivatkozó URL), 

• A használt böngésző, és adott esetben a számítógép operációs rendszere és a hozzáférés-szolgáltató 

neve. 

Ezen adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának jogalapja alapján 

történő felhasználásának lehetősége olyan célokra, mint például 

• a honlap zökkenőmentes összekapcsolásának biztosítása, 

• weboldalunk kényelmes használatának biztosítása, 

• a rendszer biztonságának és stabilitásának, valamint a 

• egyéb adminisztratív célokra 

használni, jelenleg mi érzékeljük. Az összegyűjtött adatokat semmilyen körülmények között nem 

használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le az Ön személyéről. 

Jogalap: 

• Jogos érdekeink a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint 

A tárolás időtartama: 

• 6 hónappal az akvizíció után 

7) SSL titkosítás 



Annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatainak biztonságát az átvitel során, a legmodernebb 

titkosítási módszereket (pl. SSL) alkalmazzuk HTTPS-en keresztül. A titkosított kapcsolatot a "https://" 

karakterszűrő és a böngészősor zárolási szimbóluma alapján ismerheti fel. 

8) Változások vagy kiegészítések 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az információs tartalmat bármikor és előzetes értesítés nélkül 

módosítsuk vagy kiegészítsük. Ha e szöveg egyes részei vagy egyedi megfogalmazásai már nem, már 

nem vagy nem felelnek meg teljesen az alkalmazandó jogi helyzetnek, a dokumentum fennmaradó 

részei tartalmukban és érvényességükben változatlanok maradnak. 

 


