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Csatlakozás során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó 
adatkezelési tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „MedWay Diet”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön Alakorvoslás Programhoz való csatlakozás során megadott 
személyes adatait.  

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

Az Alakorvoslás Programhoz való csatlakozás során megadott személyes adatok adatkezelője a 
MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. 
fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412). 

A MedWay Diet nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A MedWay Diet a csatlakozás során megadott személyes adatokat a kiválasztott Alakorvoslás 
Program értékesítése és a vonatkozó számla kiállítása, az alakorvoslas.hu url alatt elérhető 
weboldalra történő regisztráció és belépés biztosítása, továbbá az alakorvoslas.hu url alatt 
elérhető weboldalra történő belépéshez szükséges jelszó visszaállítása céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a kiválasztott Alakorvoslás Program értékesítése, az alakorvoslas.hu 
url alatt elérhető weboldalra történő regisztráció és belépés biztosítása, továbbá az 
alakorvoslas.hu url alatt elérhető weboldalra történő belépéshez szükséges jelszó visszaállítása 
tekintetében a szerződés teljesítése (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú 
rendelete 6. cikk (1) bekezdése b) pontja), valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli 
bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogi kötelezettség (az Európai Parlament 
és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése c) pontja).  

A csatlakozás során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének 
előfeltétele, mivel a MedWay Diet a kiválasztott Alakorvoslás Programot a csatlakozáshoz 
szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja értékesíteni, a regisztrációhoz 
szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja regisztrálni a csatlakozót és nem 
tud belépési jogosultságot biztosítani a részére, illetőleg a MedWay Diet a számviteli bizonylatot 
(számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani. 

3. Személyes adatok címzettjei 

A csatlakozás céljából megadott személyes adatai címzettjei 

x a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; 

x a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035); 

x a honlap fejlesztése tekintetében a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 
01-09-985866); 

x a honlap üzemeltetése tekintetében a Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; 
cégjegyzékszám: 01-10-048181); 

x az ügyfélszolgálati feladatok ellátása tekintetében az INTERSWITCH Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10; 
cégjegyzékszám: 01-09-269827); 
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x a Társaság könyvelését végző szolgáltatót: RESPEKT 96. Számviteli és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Árnyas u. 38.; 
cégjegyzékszám: 13-09-073930); illetve 

x a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat 
(számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz. 

4. Az adatkezelés időtartama 

A MedWay Diet a csatlakozás teljesítése céljából megadott személyes adatokat a felhasználói 
fiók törléséig, valamint a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes 
adatokat a számviteli bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig kezeli.  

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

5.1 A MedWay Diet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.  

5.2 A MedWay Diet Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról e-mail címén és/vagy 
felhasználói fiókján keresztül értesíti.  

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen veheti fel a kapcsolatot. 

Ön jogosult a MedWay Diet-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai 
helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének 
korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak 
szerint: 

6.1 Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MedWay Diet-től arra vonatkozóan, hogy 
a MedWay Diet kezeli-e az Ön személyes adatait.  

6.2 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a MedWay Diet-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

6.3 Törléshez való jog 

A MedWay Diet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait.  

A MedWay Diet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a 
személyes adatok kezelését előíró, a MedWay Diet-re alkalmazandó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a MedWay Diet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha (i) a MedWay Diet-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) 
a MedWay Diet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a MedWay Diet-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
vagy (iii) a MedWay Diet-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 
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azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes 
adatok korlátozását igényli. 

6.5 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy megkapja a MedWay Diet-től a MedWay Diet rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.  

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a MedWay Diet megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen kapcsolatba a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen. 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

Hatályos 2019. október 15. napjától 
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Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó 
adatkezelési tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „MedWay Diet”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön webshopban történő rendelés során megadott személyes 
adatait.  

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

A rendelés során megadott személyes adatok adatkezelője a MedWay Diet Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-
017412). 

A MedWay Diet nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A MedWay Diet a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla 
kiállítása céljából kezeli.  

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése (az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése b) pontja), valamint a 
számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására 
vonatkozó jogi kötelezettség (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. 
cikk (1) bekezdése c) pontja).  

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének 
előfeltétele, mivel a MedWay Diet a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok 
szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a MedWay Diet a számviteli bizonylatot 
(számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani. 

3. Személyes adatok címzettjei 

A rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei 

x a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; 

x a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035); 

x a honlap fejlesztése tekintetében a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 
01-09-985866); 

x a honlap üzemeltetése tekintetében a Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; 
cégjegyzékszám: 01-10-048181); 

x a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a GLS General Logistics Systems 
Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelőssségü Társaság (székhely: 2351 
Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755); 

x az ügyfélszolgálati feladatok ellátása tekintetében az INTERSWITCH Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10; 
cégjegyzékszám: 01-09-269827); 
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x a Társaság könyvelését végző szolgáltatót: RESPEKT 96. Számviteli és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Árnyas u. 38.; 
cégjegyzékszám: 13-09-073930); illetve 

x a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat 
(számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz. 

4. Az adatkezelés időtartama 

A MedWay Diet a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a számviteli 
bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig, valamint a számviteli bizonylat (számla) kiállítása 
céljából megadott személyes adatokat a számviteli bizonylat kiállítását követő 8. év elteltéig 
kezeli.  

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

5.1 A MedWay Diet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.  

5.2 A MedWay Diet Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról e-mail címén és/vagy 
felhasználói fiókján keresztül értesíti.  

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen veheti fel a kapcsolatot. 

Ön jogosult a MedWay Diet-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai 
helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének 
korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak 
szerint: 

6.1 Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MedWay Diet-től arra vonatkozóan, hogy 
a MedWay Diet kezeli-e az Ön személyes adatait.  

6.2 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a MedWay Diet-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

6.3 Törléshez való jog 

A MedWay Diet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait.  

A MedWay Diet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a 
személyes adatok kezelését előíró, a MedWay Diet-re alkalmazandó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a MedWay Diet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha (i) a MedWay Diet-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) 
a MedWay Diet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a MedWay Diet-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
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vagy (iii) a MedWay Diet-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 
azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes 
adatok korlátozását igényli. 

6.5 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy megkapja a MedWay Diet-től a rendelés teljesítése céljából a MedWay 
Diet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formában.  

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a MedWay Diet megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen kapcsolatba a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen. 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

Hatályos 2019. október 15. napjától 
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Történetekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „MedWay Diet”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön történetében megadott személyes adatait (ideértve a 
történethez csatolt fényképet is).  

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

A történetben szereplő személyes adatok adatkezelője a MedWay Diet Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-
017412). 

A MedWay Diet nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A MedWay Diet a történetben szereplő személyes adatokat ideértve a történethez csatolt 
fényképet is) az Alakorvoslás Programról alkotott vélemények, tapasztalatok megismerése, az 
Alakorvoslás Programmal kapcsolatos visszajelzés megismerése és értékelése, valamint az 
Alakorvoslás Program népszerűsítése céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 
számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése a) pontja).  

A történetben megadott személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá az adatokat nem 
köteles megadni. 

3. Személyes adatok címzettjei 

A történetben megadott személyes adatok címzettje 

x nyilvánosság; 

x a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; 

x a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035); 

x a honlap fejlesztése tekintetében a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-
09-985866). 

4. Az adatkezelés időtartama 

A MedWay Diet az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

5.1 A MedWay Diet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.  

5.2 A MedWay Diet Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról e-mail címén értesíti.  

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen veheti fel a kapcsolatot. 
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Ön jogosult a MedWay Diet-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, 
a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes 
adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint 
jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint: 

6.1 Hozzájárulás visszavonása 

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni.  

6.2 Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MedWay Diet-től arra vonatkozóan, hogy 
a MedWay Diet kezeli-e az Ön személyes adatait.  

6.3 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a MedWay Diet-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

6.4 Törléshez való jog 

A MedWay Diet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait.  

A MedWay Diet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a 
személyes adatok kezelését előíró, a MedWay Diet-re alkalmazandó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a MedWay Diet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha (i) a MedWay Diet-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) 
a MedWay Diet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a MedWay Diet-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
vagy (iii) a MedWay Diet-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 
azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes 
adatok korlátozását igényli. 

6.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy megkapja a MedWay Diet-től a MedWay Diet rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában. 

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a MedWay Diet megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail címen. 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
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Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Hatályos 2019. október 15. napjától 
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Sütik és webjelzők elhelyezésére vonatkozó tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „Medway Diet”) az alakorvoslas.hu url alatt működő 
honlapon sütiket és webjelzőket helyez el. A sütik és webjelzők elhelyezésére és az általuk 
automatikusan gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan a MedWay Diet az alábbiakról tájékoztatja a 
honlap látogatóit. 

1. Süti és webjelző 

A süti betűkből és számokból álló kis információscsomag. A MedWay Diet webszervere a sütit 
automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. 
A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit.  

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők 
elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika 
készíthető. 

2. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa 

A MedWay Diet olyan sütit és webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan 
törlődik, illetve olyan sütit és webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is 
tárolásra kerül az eszközén. 

A MedWay Diet olyan sütit és webjelzőt helyez el, amely a látogató azonosítására nem alkalmas. 

A Medway Diet a weboldal működéséhez szükséges, továbbá analitikai célokat szolgáló sütiket 
és webjelzőket helyez el. 

3. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja 

A MedWay Diet a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el, hogy a felhasználói 
szokások megismerje, javítsa a szolgáltatásai színvonalát, valamint marketing anyagokat 
jelentessen meg. 

4. Honlap által elhelyezett sütik és webjelzők  

Típus Név Tartalom Időtartam 

Szükséges XSRF-TOKEN 

Az oldalon lévő különböző űrlapok 
esetén használandó és az ún. "Cross- 
Site Request Forgery" elleni 
védekezéshez szükséges. E süti 
használatának célja az, hogy más ne 
tudjon a felhasználó nevében űrlapot 
beküldeni. 

2 óra 

Marketing 
(Google Analytics) _ga 

Az egyes felhasználók 
megkülönböztetésére szolgál, és 
statisztikai adatokat generál arról, 
hogy a felhasználó hogyan használja a 
weboldalt. 

2 év 

Marketing 
(Google Analytics) _gat 

Az egyes felhasználók 
megkülönböztetésére szolgál, és 
statisztikai adatokat generál arról, 
hogy a felhasználó hogyan használja a 
weboldalt 

1 perc 
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Marketing 
(Google Analytics) _gid 

Az egyes felhasználók 
megkülönböztetésére szolgál, és 
statisztikai adatokat generál arról, 
hogy a felhasználó hogyan használja a 
weboldalt 

2 nap 

Szükséges laravel_session 

Véletlenszerűen generált egyedi 
karakterlánc, mely a felhasználó 
azonosítására és követésére szolgál. E 
süti nélkül a felhasználó nem tud 
továbbhaladni a hitelesített 
hozzáférést igénylő aloldalakhoz. 

2 óra 

 

5. Google Analytics 

A MedWay Diet a honlapon a Google Analytics-et, a Google Inc. webanalitikai szolgáltatását 
használja.  

A Google Analytics jelenti a honlapon létrejött látogatói interakciókat. Ezek a sütik és webjelzők 
csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg 
a saját sütiket a domainek között. 

A fenti sütikkel és webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült Államokbeli 
szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Államokbeli szervereken tárolhatja. 

A Google Inc. a továbbított és tárolt adatok alapján kiértékeli a honlap-használatot, anonim 
adatokat tartalmazó jelentést állít össze a honlapon folytatott tevékenységéről, valamint egyéb 
honlappal, aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a MedWay 
Diet részére. 

A Google Analytics-re vonatokzó további információ a következő link alatt érhető el: 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu. 

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google 
Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu. 

6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása 

Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg 
kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a sütik és 
webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja 
használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome 
böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox 
böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-
elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer 
és Microsoft Edge böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
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Alakorvoslás Program eredményeire vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „MedWay Diet”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön Alakorvoslás Program eredményeinek rögzítése során 
megadott személyes adatait, amik ún. egészségügyi adatokat is tartalmaznak. 

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

Az Alakorvoslás Program eredményeinek rögzítése során megadott személyes adatok 
adatkezelője a MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics 
körút 13. 2. lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412). 

A MedWay Diet nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A MedWay Diet az Alakorvoslás Program eredményeinek rögzítése során megadott személyes 
adatait (ún. egészségügyi adatokat is tartalmaznak). 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 
számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pont, valamint az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  

3. Személyes adatok címzettjei 

Az Alakorvoslás Program eredményeinek rögzítése céljából megadott neve és e-mail címe 
címzettje 

x a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; 

x a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035); 

x a honlap fejlesztése tekintetében a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-
09-985866); 

x a honlap üzemeltetése tekintetében a Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; 
cégjegyzékszám: 01-10-048181); 

x a marketing feladatok ellátása tekintetében a MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-
920767). 

4. Az adatkezelés időtartama 

A MedWay Diet az Ön által megadott személyes adatokat a felhasználói fiók törlésének 
időpontjáig kezeli. 

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

5.1 A MedWay Diet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.  

5.2 A MedWay Diet Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról e-mail címén és/vagy 
felhasználói fiókján keresztül értesíti.  
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6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen veheti fel a kapcsolatot. 

Ön jogosult a MedWay Diet-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, 
a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes 
adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint 
jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint: 

6.1 Hozzájárulás visszavonása 

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni.  

6.2 Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MedWay Diet-től arra vonatkozóan, hogy 
a MedWay Diet kezeli-e az Ön személyes adatait.  

6.3 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a MedWay Diet-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

6.4 Törléshez való jog 

A MedWay Diet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait.  

A MedWay Diet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a 
személyes adatok kezelését előíró, a MedWay Diet-re alkalmazandó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a MedWay Diet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha (i) a MedWay Diet-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) 
a MedWay Diet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a MedWay Diet-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
vagy (iii) a MedWay Diet-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 
azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes 
adatok korlátozását igényli. 

6.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy megkapja a MedWay Diet-től a MedWay Diet rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában. 

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a MedWay Diet megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail címen. 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „MedWay Diet”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes 
adatait. 

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok adatkezelője a MedWay Diet 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. fszt. 1.; 
cégjegyzékszám: 16-09-017412). 

A MedWay Diet nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A MedWay Diet a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet névre 
szóló hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése a) pontja), amelyet a 
hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg. 

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem 
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés 
megkötésének, továbbá nem köteles a nevét és e-mail címét megadni. 

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a MedWay Diet-től, akkor jogosult a hírlevél 
küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett 
található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a MedWay Diet hírleveléről 
leiratkozik, akkor a MedWay Diet a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.  

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a MedWay Diet az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a 
leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a MedWay Diet 
jogszerűen járt el a hírlevélről történő leiratkozása esetén is. 

3. Személyes adatok címzettjei 

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott neve és e-mail címe címzettje 

x a honlap tárhelyének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035; 

x a honlap szerverének szolgáltatása tekintetében CREARTWORK Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Békés utca 7; cégjegyzékszám: 05-09-018035); 

x a honlap fejlesztése tekintetében a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 
01-09-985866); 

x a marketing feladatok ellátása tekintetében a MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató 
Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-
920767); 

x a hírlevél küldés tekintetében a Maileon.hu hírlevélküldő rendszert fejlesztő és 
üzemeltető Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-885144). 
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4. Az adatkezelés időtartama 

A MedWay Diet az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától 
a leiratkozás időpontjáig kezeli.  

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

5.1 A MedWay Diet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.  

5.2 A MedWay Diet Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő 
feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti.  

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen veheti fel a kapcsolatot. 

Ön jogosult a MedWay Diet-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, 
a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes 
adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint 
jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint: 

6.1 Hozzájárulás visszavonása 

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A 
hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását a fenti e-mail címen történő 
kapcsolatfelvételen túl a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással vonhatja 
vissza. 

6.2 Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MedWay Diet-től arra vonatkozóan, hogy 
a MedWay Diet kezeli-e az Ön személyes adatait.  

6.3 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a MedWay Diet-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

6.4 Törléshez való jog 

A MedWay Diet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait.  

A MedWay Diet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a 
személyes adatok kezelését előíró, a MedWay Diet-re alkalmazandó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a MedWay Diet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha (i) a MedWay Diet-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) 
a MedWay Diet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a MedWay Diet-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
vagy (iii) a MedWay Diet-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 



3 

 

azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes 
adatok korlátozását igényli. 

6.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy megkapja a MedWay Diet-től a MedWay Diet rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában. 

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a MedWay Diet megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail címen. 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

Hatályos 2019. október 15. napjától 
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Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. 
lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412, „MedWay Diet”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön kapcsolattartási adatait. 

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

A kapcsolattartási adatok adatkezelője a MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412). 

A MedWay Diet nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A MedWay Diet a személyes adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a MedWay Diet jogos érdeke (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 
számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése f) pontja). A MedWay Diet jogos érdeke, hogy a szerződés 
megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a 
kapcsolattartásra jogosulttal és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses 
partnerével. 

3. Személyes adatok címzettjei 

A kapcsolattartási adatait a MedWay Diet a Google Ireland (székhely: Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Írország; nyilvántartási szám: 368047) részére teszi hozzáférhetővé a levelezőrendszer 
használatának követkztében. 

4. Adatok forrása 

Amennyiben a MedWay Diet a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor 
a kapcsolattartási adatait a MedWay Diet szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő 
partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át a MedWay Diet részére. 

5. Az adatkezelés időtartama 

A MedWay Diet az Ön személyes adatait az utolsó kapcsolatfelvételtől számított elévülési idő 
elteltével törli.  

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen veheti fel a kapcsolatot. 

Ön jogosult a MedWay Diet-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai 
helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének 
korlátozását kérni, valamint jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen az alábbiak szerint: 

6.1 Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MedWay Diet-től arra vonatkozóan, hogy 
a MedWay Diet kezeli-e az Ön személyes adatait.  

6.2 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a MedWay Diet-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön 
pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  
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6.3 Törléshez való jog 

A MedWay Diet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.  

A MedWay Diet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a 
személyes adatok kezelését előíró, a MedWay Diet-re alkalmazandó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a MedWay Diet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 
adatait, ha (i) a MedWay Diet-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely 
célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével 
kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes 
adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a MedWay Diet jogi kötelezettsége teljesítéséhez 
köteles a személyes adatokat törölni. 

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti a MedWay Diet-et, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes 
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
vagy (iii) a MedWay Diet-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 
azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes 
adatok korlátozását igényli. 

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése a MedWay Diet vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Amennyiben álláspontja szerint a MedWay Diet megsértette a jogait a személyes adatok 
kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a MedWay Diet-tel a hello@alakorvoslas.hu e-mail 
címen.  

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:   +36 (1) 391-1400 
Fax:   +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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Magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval vagy őstermelővel megkötött szerződések 
esetén (ide nem értve a honlap keresztül történő szerződéskötések esetén, amire 
vonatkozóan külön tájékoztató készül) 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. 
fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412) a személyes adatait a szerződés létesítése, teljesítése és 
megszüntetése céljából kezeli. A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi 
tisztviselőt nem nevezett ki. A személyes adatai kezelése az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) 
bekezdése b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően a szerződés előkészítéséhez és a 
szerződés megkötését követően a szerződés teljesítéséhez szükséges. A MedWay Diet Korlátolt 
Felelősségű Társaság a jelen szerződésben foglalt személyes adatokat harmadik személy részére nem 
adja át. A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatait az elévülési idő elteltéig 
tárolja. 

Ön mint a MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnere jogosult a személyes 
adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását 
kérni, illetve automatizált (elektronikus úton folytatott) adatkezelés esetén az 
adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni.  

Az egyes jogok gyakorlásával, valamint a személyes adataira vonatkozó joga megsértése esetén a 
MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társasághoz a hello@alakorvoslas.hu e-mail címen fordulhat.  

Személyes adataira vonatkozó jogának megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési 
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400); 
fax: +36 (1) 391-1410). 

 

Nem magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval vagy őstermelővel megkötött szerződések 
esetén (ide nem értve a honlap keresztül történő szerződéskötések esetén, amire 
vonatkozóan külön tájékoztató készül) 

A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. lház. 
fszt. 1.; cégjegyzékszám: 16-09-017412) a személyes adatait a szerződés létesítése, teljesítése és 
megszüntetése céljából kezeli. A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi 
tisztviselőt nem nevezett ki. A személyes adatai kezelése az általános adatvédelmi rendelet az 
általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja alapján jogos érdeken alapuló 
adatkezelés. A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság jogos érdeke, hogy a szerződés 
cégszerűen aláírásra kerüljön a szerződő partner részéről és ennek érdekében a szerződésben 
szerepeljenek a szerződés cégszerű aláírására jogosult személy személyes adatai. A MedWay Diet 
Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen szerződésben foglalt személyes adatokat harmadik személy 
részére nem adja át. A MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatait az elévülési 
idő elteltéig tárolja. 

Ön mint a MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnerének képviseletére 
jogosult személy jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.  

Az egyes jogok gyakorlásával, valamint a személyes adataira vonatkozó joga megsértése esetén a 
MedWay Diet Korlátolt Felelősségű Társasághoz a hello@alakorvoslas.hu e-mail címen fordulhat.  

Személyes adataira vonatkozó jogának megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési 
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400); 
fax: +36 (1) 391-1410). 

 


