A TRIOMED Orvosi Bt.
Adatkezelési Tájékoztatója
A TRIOMED Orvosi Bt. (6725 Szeged Répás u.18/a) továbbiakban Triomed Bt., tájékoztatja Önt az EU
2016/679.számú 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 (GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az
alábbiak szerint:
1.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA, AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS:
1.1 Betegek személyes adatainak kezelése:
Triomed Orvosi Bt. keretében dr. Sarungi Emőke pszichiáter és pszichoterapeuta, valamint kutatási
tevékenységéhez kapcsolódó adatvédelmi kötelezettségeit a GDPR szabályozásánál szigorúbb, a különleges
adatok védelmét szabályozó, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szabályai szerint, orvosi titoktartás mellett végzi.
Kezelt adatok:
- név
- lakcím
- anyja neve
- születési adatok
- taj szám
- telefonszám
- e-mail cím
1.2 Gyászfeldolgozás Módszer® egyéni vagy csoportos programjának elvégzése során személyes adatainak
kezelése: Amennyiben Ön gyászfeldolgozás Módszer cselekvésprogramon vesz részt a Triomed Bt. által
meghirdetett egyéni vagy csoportos formában, úgy az alábbi személyes adatait kezeljük:
- név
- lakcím
- email cím
- telefonszám
1.3 Gyászfeldolgozás Módszer® Specialisták éves továbbképzése és haladó tréningjei során a specialista
alábbi személyes adatait kezeli a Triomed Bt.:
- név
- lakcím
- email cím
- telefonszám
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a „szerződés teljesítése” illetve c.)
pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. A képzés elvégzésével és a képzési díj megfizetésével a Triomed Bt.
és Ön között szerződés jön létre, illetve a TriomedBt-t számviteli kötelezettségek terhelik.
Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 évig kezeljük.
Adataihoz a Triomed Bt. kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá.
2.) AZ ADATKEZELŐ: TRIOMED ORVOSI BT.
Adatvédelmi tisztségviselőt társaságunk nem alkalmaz.
Adatkezelő elérhetősége:
Postacím: 6725 Szeged Répás u.18/a
Kószó Andrea adminisztratív ügyintéző
email: drsidopont@gmail.com
Tel.: 0620 348-9338
3.) SZEMÉLYES ADATAI TÁROLÁSA ÉS A BIZTONSÁGI VÉDELEM:
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Személyes adatait a Bt. telephelyén (6721 Szeged, Madách u. 6.) lezárt szobában és lezárt szekrényben tároljuk
kézzel írott betegnaplóban és jelszóval védett adathordozó merevlemezen.
Társaságunk megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy adataihoz harmadik
személy hozzá ne férhessen.
Informatikai rendszerünk jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést csak olyan
munkatársainknak és adatfeldolgozóknak biztosítjuk, akiknek arra szükségük van az adott feladataik ellátása
érdekében.
Személyes adatokat kizárólag titkosított formában engedélyezzük továbbítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról munkatársaink oktatásban részesültek/részesülnek.
4.) ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK:
a.) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy információt kapjon tőlünk arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van e illetve jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes
adatokhoz és az e tájékoztatóban szereplő információkhoz. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Ön kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Az Ön által kért további másolatokért a Triomed Bt. csak
az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha kérelmét elektronikus úton
nyújtotta be, az információkat mi magunk is elektronikus úton küldjük meg Önnek, kivéve, ha ezt Ön
másképpen kéri.
b.) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Társaságunk indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Ön kérheti a hiányos személyes adatainak
kiegészítését.
c.) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem
nélkül törölje a személyes adatait. Társaságunk köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül
törölni, amennyiben:
● az adatkezelésnek az Ön hozzájárulása a jogalapja és Ön ezt visszavonja, amennyiben nincs másik
jogalapja az adatkezelésnek,
● a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes adatra abból a célból,
amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,
● a személyes adatok kezelése jogellenes,
● Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
● a személyes adatait a Triomed Bt-t kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.
A jelen c.) pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes adatok kezelését előíró a
Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
d.) elfeledtetéshez való jog: Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatait és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
e.) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
● az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
● az adatkezelőnek 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 az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
f.) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
g.) tiltakozáshoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Triomed Bt. által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok
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kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatainak
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
h.) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): A Triomed Bt. késedelem nélkül,
de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel
kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az Ön kérése egyértelműen
megalapozatlan vagy túlzó, úgy az adminisztratív ésszerű költségeket a Társaságunk felszámíthatja Önnel
szemben vagy az adatszolgáltatást megtagadhatja.
i.) panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint
adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit. Panasza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1
3911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) teheti meg.
j.) jogorvoslat joga (GDPR 79. cikk): amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során
megsértették a GDPR-ban felsorolt jogait, úgy társaságunkkal szemben bírósági eljárást indíthat a Triomed
Bt. tevékenységi helye szerinti tagállami bíróság előtt. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos
tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is.
5) SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁST Kószó Andrea adminisztratív
ügyintézőtől kérhet az drsidopont@gmail.com e-mail címen vagy a 06 20 348-9338 telefonszámon, illetve
postán a Triomed Bt. székhelyének címén. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér, úgy erről jegyzőkönyvet
veszünk fel és a tájékoztatás megadása előtt személyes adataival köteles beazonosítani magát.
Hatályos 2018.május 25-től
dr. Sarungi Emőke
TRIOMED Orvosi Bt.
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