
 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Medcordis Kft-vel e-mail útján kapcsolatba lépő személyek személyes adatainak kezeléséről 

 

A MedCordis Kereskedelmi Kft. (székhely: 1038 Budapest, Forrásliget utca 4/f., cégjegyzékszám: 01-09-304262, adószám: 

26144461-2-41, e-mail címe: medcordis@medcordis.hu, telefonszáma: +36 1 617 78 82; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) által 

üzemeltetett honlapok látogatói a honlapokon megadott e-mail címen kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel, aki az 

érdeklődők személyes adatait a kapcsolattartás céljából kezeli. Az Adatkezelő eleget téve az adatvédelmi jogszabályok 

előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket: 
 

Az Adatkezelő MedCordis Kereskedelmi Kft.  

 

Adatvédelmi 

tisztviselő 

Az Adatkezelőnél nem működik adatvédelmi tisztviselő. 

Érintettek köre Az Adatkezelővel e-mailen kapcsolatba lépő természetes személyek. 

Az adatok forrása Az érintettet. 

 

Az adatkezelés célja 

 

Az érintett megkeresésének megválaszolása, kapcsolattartás az érintettel. 

A kezelt személyes 

adatok kategóriái 

Az érintettek azonosítási kapcsolattartási adatai (pl.: neve, e-mail címe), valamint a megkeresésben 

megosztott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett saját döntése alapján lép 

kapcsolatba az Adatkezelővel, az érintett megkeresésének megválaszolásához pedig szükséges az 

adatok kezelése. Így az e-mail küldése egyúttal egyértelmű hozzájárulás az e-mailben továbbított 

személyes adatok kezeléséhez.  

 

Adatok tárolásának 

időtartama 

Az érintett megkeresésének megválaszolása. 

Az adatokhoz 

hozzáférő 

személyek, a 

címzettek kategóriái 

Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, továbbá azon munkavállalói, akiknek a feladatuk teljesítése 

érdekében szükségük van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez.  

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba. 

 

Az érintett jogai Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) 

határozzák meg):  

 

I. Hozzáféréshez való jog - az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy adatkezelés 

folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat 

megadja; 

II. Helyesbítéshez való jog - amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy 

kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti;  

III. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) - amennyiben az adatkezelés nem lenne 

jogszerű, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli;  

IV. Az adatkezelés korlátozásához való jog - pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az 

adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével 

kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

kezeli);  

V. Tiltakozáshoz való jog - az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, 

kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).  

 

Amennyiben Ön kéri adatai törlését, töröljük adatait. Ebben az esetben a megkeresését nem tudjuk 

megválaszolni. 

 

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak 

fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait adatok esetén 

kívánja gyakorolni. 

 

Jogorvoslati 

lehetőségek 

Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-

391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi 

linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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