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Hozzájáruló nyilatkozat
Kifejezett, önkéntes hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez a
Dr. Törőcsik Kft. r észére.
I. Hozzájárulás az adatkezeléshez
A szerződést kötő fél (továbbiakban: Ügyfél) az írásbeli vagy elektronikus szerződés
kitöltésével, valamint aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez.

II. Az érintettek köre
A szerződést kötő felek (Ügyfelek) személyes adatainak kezelése a szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges írásbeli vagy elektronikus szerződés kitöltése alapján történik. Az
írásbeli vagy elektronikus szerződés kitöltésével az Ügyfél a megfelelő tájékoztatást követően
önkéntesen, szabad akaratából, határozottan kinyilvánítja és félreérthetetlenül beleegyezik a rá
vonatkozó személyes adatainak kezelésébe. A hozzájáruláson alapuló jognyilatkozatot, csak
az adatkezelés érintettje teheti meg. Minden Ügyfél csak a saját adatai vonatkozásában adhat
a kezelésükre vonatkozó hozzájárulást, további személyek esetében nem. Az Ügyfél személyes
adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, kérheti személyes adatai helyesbítését - a kötelező
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ügyfelek személyes adatait hozzájárulása
visszavonásáig kezeljük. Olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján
feltételezhető, hogy az Ügyfél személyes adatainak törlése sértené a jogos érdekeit vagy az
Ügyfél ezt kifejezetten kéri, lehetőség van arra, hogy az adatok ne kerüljenek törlésre, hanem
csak zárolják.

III. Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
●

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;

●

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;

●

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
●

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni

●

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon

●

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk
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●

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük

●

minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.

V. A hozzájárulás feltételei
●

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

●

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől
egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását
tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a GDPR rendeletet,
kötelező erővel nem bír.

●

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

●

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről
tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell
lehetővé tenni, mint annak megadását.
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