ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
DR.KISS-DENT TEAM KFT gazdálkodó páciensei vonatkozásában adatkezelőnek minősül.
A gazdálkodó, mint adatkezelő elérhetőségei:
Név: DR.KISS-DENT TEAM KFT
Székhely: 6000 Kecskemét, Székelyfonó u. 14.
Telephely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 13/c.
Adószám: 26665001-1-03
Telefonszám: +36 76/487-594
e-mail cím: drkissdent@gmail.com
A következő személyes adatait kezeli az adatkezelő kezelt páciensei vonatkozásában:
- neve, születési neve, születési idő, hely, anyja neve, állandó lakcíme, TAJ száma, telefonszáma,
egészségügyi státusza, betegségei, gyógyszerei.
Ezen fenti személyes adatok adatkezelővel történő közlésének célja:

1. Az érintett személy által igénybe venni kívánt szolgáltatások nyújtása esetén a szolgáltatást
igénybevevők azonosítása, velük történő kapcsolattartás, jogviszony létrehozása és a
szolgáltatást teljesítése érdekében szükséges,
2. jogszabályi előírásoknak való megfelelés, abban foglaltak teljesítése, továbbá
3. szerződéses jogviszonyból származó ellenérték számlázása, könyvelése céljából.
Az adatkezelő érdeke továbbá, hogy gazdasági tevékenysége körében a szolgáltatását igénybevevő
személyek számára beazonosíthatóak legyenek annak érdekében, hogy szolgáltatását teljesíthesse,
valamint az ellenszolgáltatások esetleges meg nem fizetése esetén a szolgáltatás igénybevevőjével a
kapcsolat felvehető legyen.
Az adatkezelő birtokába jutó személyes adatokhoz az adatvédelmi szabályzattal összhangban kerül
sor, ellenőrizhető, visszavezethető módon.
Személyes adatokat az adatkezelő csak a szükséges ideig tárol, figyelembe véve a jogszabályi
előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen törlésre
kerülnek. Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek, páciensek, szolgáltatást
igénybevevők adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően a szolgáltatás visszatérő
jellegére való tekintettel az érintett ez irányú írásbeli kérelem beérkezését követően nyomban törli az
adatkezelő.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint szerződéses
jogviszony létrehozása és teljesítése céljából történik a személyes adatok kezelése. A jogszabályokban
foglaltak alapján az érintett személy hozzájárulásán alapul az adatkezelés jogszerűsége, melynél az
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érintett írásbeli hozzájárulásával kerülhet csak sor a személyes adatai kezelésére, tárolására, stb.
Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik.
Az adatkezelő által nyújtandó szolgáltatás igénybevételéhez előfeltétele, hogy az érintett személy az
adatkezelőnek a szolgáltatás teljesítéséhez, a számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait
közölje, ennek elmaradása esetén a szolgáltatás teljesítése körében az adatkezelő akadályba ütközik,
mely az adatszolgáltatásra köteles fél hibájára visszavezethető oknak minősül és ez esetben a
szolgáltatások nyújtására nincs lehetőség. Az adatszolgáltatás e körben az érintett hozzájárulásán
alapul.
A páciensek azt követően tudnak a szükséges szolgáltatásokban, kezelésekben részesülni, ha és
amennyiben mind személyes adataikat, mind pedig egészségügyi és kezelési kartonjaikat a kezelést
tervező, végző személyek rendelkezésére bocsátják.
A személyes adatok körébe tartozó adatokat az adatkezelő csak és kizárólag olyan harmadik
személyek részére továbbítja, amely felé közlési kötelezettsége jogszabályon vagy jogszabályban
foglalt kötelezettség teljesítésén alapul. Ettől eltérő esetben pedig az érintett hozzájárulását
úgyszintén beszerzi.
A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével igényelheti.
Az érintettnek jogában áll a panaszának benyújtásával felügyeleti hatóság határozatával, bírósági
felülvizsgálatával, kereset indítással, kártérítési jogának érvényesítésével olyan nonprofit jellegű
szervezetnek, egyesületnek megbízást adni, amelyet az Európai Unió jogának megfelelően hoztak
létre és célja a közérdek szolgálata, az érintettek jogainak, szabadságának védelme.
Az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a felügyeleti hatósághoz kell
eljuttatnia.
A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kecskemét, 2019. október 1.
Dr. Kiss Endre
ügyvezető
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