
 
 
 

 

 

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). 

 


