
Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Diamond Agency Kft. (Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 183. 2. em. 5., Cégjegyzékszám: 

09 09 009130 Adószám: 12912386209), mint adatkezelõ (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett 

https://tovabbkepzesneurologia.hu/ oldalain (a továbbiakban: Weboldal) megvalósuló személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással 

kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. 

Adatkezelõ:  

Név: Diamond Agency Kft. 

Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 183. 2. em. 5. 

Cégjegyzékszám: 09 09 009130 

Adószám: 12912386209 

Elérhetõség:  zsuzsa.fadgyas@dmdgroup.hu

1. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés idõtartama

A Szolgáltató, mint adatkezelõ az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt 

kötelezettségének tesz eleget jelen adatkezelési tájékoztató közzétételével. A weboldal az alábbi jogalapokon és az alábbi 

célokból kezeli a Weboldalt használók és a szolgáltatások igénybe vevõ, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban 

együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat. 

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés idõtartama 

Szolgáltatás igénybevétele 
során a Felhasználó: 
Neve, Címe, Kontakt adatok, 
E-mail címe, Telefonszáma,

Szakképesítése, Orvosi

pecsétszáma

Jelentkezés biztosítása, 

szerződés teljesítése. 
A Szolgáltató adatkezelése a 

GDPR 6. § (1) bekezdés b) 

pontja szerint a szerződés 

teljesítése. 

Amíg a szerződés teljesítéséhez 

szükséges, de legfeljebb a 

szerződéses kapcsolat 

lezárásáig. 

Hírlevélre történő 
feliratkozás esetében  
Felhasználó: Neve 
(vezetéknév, keresztnév) 
és e-mail címe. 

Marketing célú megkeresések, 

tájékoztatók küldése a 

konferencia aktualitásairól  

A Szolgáltató adatkezelése a 

GDPR 6. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint a Felhasználó 

hozzájárulása. 

A hozzájárulás visszavonásáig, 

vagyis a leiratkozásig. 

Számlázási adatok adószám, 

bankszámla szám, bank neve. 
Számlázási bizonylat kiállítása A Szolgáltató adatkezelése a 

GDPR 6. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint a jogszabályi 

kötelezettség teljesítése. 

A számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 166. § (1)

bekezdésében és 169. § (1)

bekezdésében foglaltak szerinti 

időtartamig (8-10 évig).

Előfizetés esetén a 

Felhasználó: Neve, címe, banki 

szolgáltatója 

Elófizetés biztosítása A Szolgáltató adatkezelése a 
GDPR 6. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint a szerződés 
teljesítése. 

Amíg a szerződés teljesítéséhez 

szükséges, de legfeljebb a 

szerződéses kapcsolat 

lezárásáig. 

2. ADATFELDOLGOZÓK

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja harmadik személy részére. Amennyiben erre 

mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet 

sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. 

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljábó l az 

adatkezelõ a következõ félnek átadja: 

https://tovabbkepzesneurologia.hu/
mailto:zsuzsa.fadgyas@dmdgroup.hu


Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC 

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA 

Kapcsolat: https://mailchimp.com/contact/ 

Tevékenység: A szolgáltató a hírlevél szolgáltatás biztosításához a MailChimp levélküldő rendszert veszi igénybe. A The Rocket 

Science Group LLC, mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik az általunk küldött hírlevelek kezelésében. A 

MailChimp szerverei az Amerikai Egyesült Állomokban vannak, azonban a MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az 

Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez. 

A hírlevélre történõ feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez. 

Felhasználó bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélrõl a hírlevelekben szereplõ leiratkozási 

linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel. 

A hírlevélrõl történõ leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok 

és a Felhasználó nem kap többé hírlevelet és értesítést. 

BANKI FIZETÉS 

Tájékoztatjuk, hogy az OTP SimplePay oldalon megadott adatok tekintetében az OTP SimplePay üzemeltetője általános 

szerződési feltételei alapján az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest, Nádor u. 16.) önálló Adatkezelőnek minősül. Az OTP SimplePay 

oldalon megadott személyes adataihoz kizárólag az OTP Mobil Kft., az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) fér hozzá. 

Tudomásul veszem, hogy a(z) Diamond Agency Kft. (Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 183. 2. em. 5.) adatkezelő által a(z) 

tovabbkepzesneurologia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., 

mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 

- név

- számlázási cím

- szállítási cím

- telefonszám

- email cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a 

SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Az OTP SimplePay rendszerben az Ön által megadott adatok, mely a sikeres fizetéshez szükségesek: (i) 

- bankkártyaszám; (ii) bankkártya birtokos neve; (iii) bankkártya

- lejárati dátuma; (iv) bankkártyához tartozó CVC/CVV kód

melyet zárt rendszerben biztonsági kódként Ön ad meg a sikeres fizetés érdekében.

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A weboldal az alábbi tárhelyszolgáltatót veszi igénybe: 

Adatfeldolgozó megnevezése: Ezit Kft.  

Adatfeldolgozók címe: 1132. Budapest Viktor Hugo 18-22. 

A honlapok a szolgáltató szerverein mûködnek, amelyrõl az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek. 

4. SÜTIK HASZNÁLATA

A weboldal a Felhasználó azonosításának érdekében adatfájlokat (a továbbiakban: süti) használunk. Ezen sütik a Google által 

biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói 

használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz 

a Szolgáltató, mint adatkezelõ hozzáférhessen. 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff
https://mailchimp.com/contact/


A sütik 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngészõ program, illetve hozzá tartozó pluginok segítségével beállíthatja 

és megakadályozhatja a sütikkell kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ebben az esetben 

elõfordulhat, hogy nem tudja igénybe  venni a weboldal egyes szolgáltatásait. 

A szolgáltató, technikai közremûködõként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttmûködõ 

harmadik személyek, különösen a Google Inc. sütik segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a 

szolgáltató honlapjain és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak. 

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a sütikk alkalmazását tiltsa. 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a 

Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetõségérõl a megfelelõ információt megadni 

a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi 

információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az idõtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen 

célból kapják vagy kapták meg adatait. 

A felhasználó kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, 

vagy elektronikus úton megkapja.  

5. FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet írásos megkeresés útján: 

Helyesbítéshez, módosításhoz való jog 

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a 

Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a 

hiányos személyes adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog 

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését írásban kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta. 

Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell 

őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető. 

Adatok hordozhatóságához való jog 

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történõ megtekintését. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a 

weboldalról töröljük. 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITA

Vitás kérdés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési 

cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság elõtt érvényesítheti jogait. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Weboldalon való közzétételének napján lép hatályba. 

Az Adatkezelési Tájékoztató 2021. 07. 19-től lép hatályba. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu



