Adatkezelési tájékoztatás

A Capital Medical Point Kft. (Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49 fszt.; Nyilvántartási
száma: 01-09-330023; Adószám: 25531141-2-41; Telefonszám: 06 1 800 9771; E-mail cím:
info@medicalpoint.hu) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik
számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett ezek védelmében.
Alábbi tájékoztatónkból megtudhatja, hogy a Capital Medical Point Kft. az Ön által, mint a Társaság
szerződéses partnereinek kapcsolattartója, képviselője, munkavállalója (a továbbiakban együttesen:
érintettek) által megadott személyes adatokat milyen jogalapon, milyen célból és mennyi ideig kezeli,
továbbá, hogy ezeket az adatokat kik ismerhetik meg, kinek kerülnek továbbításra. Az adatkezelésünkkel
kapcsolatban Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről is az alábbiakban olvashatja
tájékoztatónkat.
Társaságunk




az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv (a
továbbiakban: az Info tv.);
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: a Ptk.);
Magyarország Alaptörvénye rendelkezéseit szem előtt tartva

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 26.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: a GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja munkavállalói részére:

Az adatkezelés jogalapja
A Társaságunk a vállalkozásokkal, mint szerződéses partnereinkkel történő kapcsolattartás biztosítása
érdekében, a partnerünk által kapcsolattartóként megadott érintettek személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a Capital Medical Point Kft. jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, mellyel
kapcsolatosan meghatározott időközönként érdekmérlegelési tesztet készítünk.

Kezelt adatok, az adatkezelés célja
A kapcsolattartók személyes adatait, a vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét az
általunk kötött szerződésekkel összefüggő kapcsolattartás, a gyors és hatékony kommunikáció
biztosítása érdekében, a megfelelő együttműködés és a szerződés teljesítésének elősegítése céljából
kezeljük.

Adatkezelés időtartama
Társaságunk a szerződéses partnerei által megadott érintettek személyes adatait a szerződés fennállását
követő 1 évig őrzi. Amennyiben a kapcsolattartó munkaviszonya, képviseleti jogosultsága a szerződés

fennállása alatt megszűnik, és erről a szerződéses partner a Társaságot értesíti, úgy a Társaság a
tudomásszerzéstől számított 1 munkanapon belül törli a megadott kapcsolattartó személyes adatait.
Adattovábbítás: a kapcsolattartók személyes adatai (név, telefonszám) - szükség esetén - a szerződés
teljesítése érdekében a szállítást végző futárszolgálat részére kerülnek továbbításra.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogok










hozzáférési jog: Ön bármikor felvilágosítást kaphat az Önről kezelt adatokról;
amennyiben egy adat elavult, vagy helytelen, kérheti a hibásan felvett adatainak módosítását;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön kérheti adatainak törlését, azonban a Társaság
részére jogszabály által kötelezően előírt adatokat, illetve a kötelező adatmegőrzési határidő
előtt törölni nem lehet; hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
Önnek jogában áll a megadott adatok kezelésének korlátozása;
a személyes adatai direkt marketing célokra való használatát Ön megtilthatja;
megtilthatja a személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásához,
vagy ennek tiltásához;
személyes adatairól olvasható formátumban másolatot kérhet,
jogában áll adatainak kezelése ellen tiltakozni.

Jogorvoslatért Ön az adatkezelőhöz, (Capital Medical Point Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca
47-49 fszt.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.; 1363 Budapest, Pf. 9., tel.: +36 ( 1 ) 391-1400, www.naih.hu vagy a lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.

