Adatkezelési Tájékoztató
Tisztelt Partnerünk!
A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit.
1. Tájékoztató adatok
1.1. Adatkezelő
Neve: VISVIS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Társaság)
Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Tinódi utca 2.
Cégjegyzékszám: 19-09-515090
Adószám: 23852341-1-19
Képviseli: Dr. Baglyas Péter ügyvezető
Telefonszám: 06 (30) 2771101
E-mail cím: info@visvis.hu
1.2. Adatvédelmi tisztviselő
Neve:
Elérhetőségei:
Székhelye:
E-mail címe:
Mobil:
A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes
személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat
hogyan gyűjtik, hogyan és meddig használják fel, azokba hogyan és kik tekinthetnek bele.
2. Az adatkezelések leírása
A Társaság főtevékenysége a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató tevékenység.
Az alapszolgáltatása keretében a vonatkozó jogszabályokban felsorolt összes orvosi
tevékenységet végzi, így különösen:
Munkaköri alkalmassági vizsgálatot
Foglalkozási betegségek kivizsgálását
A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát
Tanácsadást az egyéni védőeszközök használatához
Munkavállalók részére tanácsadást a munkakörülmények veszélyforrásairól
Az esedékessé váló szűrővizsgálatok elvégeztetésére (pl. tüdőszűrés) felhívja a
figyelmet.
Közreműködik a munkahelyi veszélyforrások, a sürgős orvosi ellátás
megszervezésében, az elsősegélynyújtók felkészítésében és a rehabilitációs tervek
kidolgozásában.

A Társaság tevékenysége megvalósítása érdekében munkáltatókkal köt szerződéseket
munkavállalók üzemorvosi vizsgálatának elvégzésére.
A könnyebb munkavégzés és közvetlen kapcsolattartás, valamint a Társaság által a Munkáltató
rendelkezésére bocsátott adatbázisok kezelésének biztonsága érdekében a Munkáltató
kapcsolattartót, képviselőt nevez meg.
A Társaság tevékenysége végzése érdekében más természetes és jogi személyekkel is köthet
megbízási vagy vállalkozási szerződéseket.
Azon partnerek, akik Munkáltatóként foglalkozásegészségügyi szolgáltatás végzésére kötnek a
Társasággal szerződést, lehetőségük van a Társaság honlapján regisztrálni és ezzel a
munkavállalóik adatait tartalmazó adatbázishoz hozzáférni. A regisztrációt követően a
bejelentkezés a https://uzemorvosveszprem.hu/belvilag/ lapon történik felhasználónév vagy email cím és jelszó használatával.
A regisztrált, Munkáltató képviseletében eljáró személy hírlevél szolgáltatásra feliratkozhat.
Jogi személy partnerek cégjegyzékben nem szereplő természetes személy képviselőinek,
valamint nem jogi személy partnerek (érintettek) személyes adatai kezelése során a kezelhető
személyes adatok köre az alábbi: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.
Amennyiben a gazdálkodó szervezet szerződő fél a Társasággal kötött szerződésben a vezető
tisztségviselő vagy cégvezető, illetve a cégjegyzékben szereplő törvényes képviselő adatait adja
meg, úgy a cégjegyzékből ismert, nyilvános adatok kezeléséhez egyéb jogcím nem szükséges.
A cégjegyzékben nem szereplő kezelt adatok: a magánszemély neve, telefonszáma, e-mail
címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy vagy természetes személy
partnerével szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
A kapcsolattartási adatok körében a természetes személy partner esetében az érintettel kötött
szerződés, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, jogi személy esetében a kapcsolattartó,
illetve a bejegyzett képviselő nem nyilvántartott adataira nézve a Társaság jogos érdeke, a
partnerrel fennálló üzleti kapcsolat fenntartása, a kapcsolattartás megkönnyítése, azaz a GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
A Társaság a jogos érdeket érdekmérlegelési teszt alapján vizsgálta és igazolta. Az
érdekmérlegelési teszt igazolta, hogy ezen adatkezelés az adatkezelő érdekei érvényesítése
érdekében szükséges, az érintettek szabadságait és érdekeit az adatkezelés ilyen módja
hátrányosan nem érinti.
Az adatbázisok használatának a jogalapja a szerződést kötő munkáltató esetében az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet rendelkezései, azaz kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok különleges kategóriájának (egészségügyi adatok)
kezelése történik, ezért a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 8 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény stb.) ennél hosszabb időt
állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban
meghatározott időtartam.

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő az érintettől gyűjti, az adatkezelő
a személyes adatok megszerzésének időpontjában ezen tájékoztató megismerhetőségével az
érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az ügyvezetőnek a kiléte és elérhetőségei;
b a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei.
A Társaság által ilyen célból gyűjtött adatok más adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
átadásra nem kerülnek, harmadik országba Adatkezelő nem továbbítja őket.
3. Az érintett jogai
Átlátható tájékoztatás
Az érintettnek joga, hogy az őt érintő adatkezelésekről tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon. Ezért a
Társaság minden adatkezeléssel is foglalkozó dolgozójának kellő információval kell
rendelkeznie, hogy – amennyiben írásbeli tájékoztatás nem elérhető, vagy az nem ad az adott
kérdésre választ, vagy az érintettnek további kérdései lennének – az adatkezelésről kielégítő
információt nyújtson. Amennyiben a kérdés azonnal nem válaszolható meg vagy a kérdés
elektronikus úton vagy írásban érkezett, úgy a Társaság legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatja
az érintettet olyan formában, ahogy az érintett a kérdést feltette, kivéve, ha ezt az érintett más
módon kéri.
A tájékoztatás díjmentes, ezért díj nem számítható fel.
Ha a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjti, akkor az adatok
megszerzésének időpontjában tájékoztatja az ügyfelet főszabályként a jelen szabályzat
mellékletét képező adatkezelési tájékoztató megismerhetővé tételével.
Ha a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem az érintettől gyűjti, akkor az
adatok megszerzését követő legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatja az ügyfelet a fenti módon.
Hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése a Társaságnál folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Társaság
köteles kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amely magában
foglalja a másolás díját, valamint a postaköltséget. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat elektronikus úton (e-mail) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve,
ha az érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Pl. névváltozás, lakcímváltozás bejelentése esetén.
Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság
kezelte
- az érintett visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- igazolható, hogy a Társaság a személyes adatokat jogellenesen kezeli
- a személyes adatok törlését jogszabály előírja
Ha a Társaság bármilyen módon – pl. internetes honlapján - nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, a Társaság a lehetőségeihez képest megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság adatkezelést igazoló jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben a Társaság a korlátozást feloldja, mivel annak okai már nem állnak fenn, az
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat közismert módon tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Társaság által közérdekű célból végzett, vagy a Társaság jogos érdekén
alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha 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.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'36.8''; K 19°02'54.2''
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Veszprém, 2021. július 1.

VISVIS Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Munkáltató

