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: 16-09017412).
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


nyilvánosság;



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



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



a honlap fejlesztése tekintetében a WEBAPIX Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 0109-985866).

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.

1

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:
E-mail cím:

+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Hatályos 2019. október 15. napjától
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