
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Beteg! 
 

A DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Adatkezelő”) tájékoztatja 

Önt, hogy kezelőorvosa betegségére tekintettel az Adatkezelő által nyújtott dietetikai tanácsadás, mint 

egészségügyi szolgáltatás igénybe vételét javasolta az Ön részére. Az Adatkezelő az Ön személyes és 

különleges adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

 
Az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató útján tájékoztatja Önt a személyes és különleges adatai 

kezelésével kapcsolatban, amely az alábbiak szerint történik: 

 
1. Adatkezelő 

Neve: DANONE Magyarország Kft. 

 székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. 

cégjegyzékszáma: 01 09 076725 

adószáma: 10594135244 

email cím: adatvedelem@nutricia.hu  

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

Az Adatkezelő létrehozta a NUTRICIA Dietetikai Tanácsadást, amelynek tevékenysége elkülönül az 

Adatkezelő által végzett egyéb tevékenységektől, azonban szervezetileg az Adatkezelőhöz tartozik. 

 
A NUTRICIA Dietetikai Tanácsadás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott, 

érvényes egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik (működési engedély száma: 

6530/2007/1/13), amely alapján dietetikai tanácsadást végez. 

 
2. Adatkezelés célja 

Az Ön betegségére tekintettel az Ön kezelőorvosa javasolta Önnek, hogy a betegségének kezelése és szinten 

tartása érdekében szakképzett dietetikushoz forduljon. 

 
Az adatkezelés célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint az Ön 

egészségi állapotának nyomon követése céljából ápolási, tanácsadási és oktatási tevékenységek ellátása. 

 
3. Adatkezelés jogalapja 

Önt kezelőorvosa tájékoztatta a dietetikai tanácsadás igénybe vételének szükségességéről, amelyre 

tekintettel Ön – az Adatkezelő által fenntartott és működtetett honlapon keresztül – felvette a kapcsolatot 

az Adatkezelővel. A kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatok alapján a 6. pontban meghatározott 

Adatfeldolgozónk felkeresi Önt a dietetikai szolgáltatás végzése érdekében. 

 
Az Adatkezelő az Ön személyes, és különleges adatait kizárólag akkor kezeli, ha Ön a dietetikai tanácsadás, 

mint egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kifejezett, befolyásmentes és szabad akaratából megadott, 

írásbeli hozzájárulását adja. 

 
A személyes és különleges adatai kezelésére az egészségügyi ellátás nyújtásának céljából kerül sor az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 9. cikk (1) 

bekezdésének i) pontja alapján. A jelen pontban foglaltak szerint tájékoztatjuk, hogy a személyes és 

különleges adatok kezelése nem az Ön hozzájárulásán alapul. 



4. Kezelt adatok 

Az Adatkezelő az Ön alábbi személyes és különleges adatait kezeli: 

Ön teljes nevét és lakcímét, továbbá életkorát és testtömegét, mint személyes adatot, valamint az Ön 

betegségét, mint különleges adatot. 

 
5. Adatok kezelésének időtartama, tárolása 

Az Adatkezelő az Eüaktv. rendelkezései és felhatalmazása alapján, az Eüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján 

30 évig kezeli és tartja nyilván az Ön személyes és különleges adatait. 

 
A személyes és különleges adatokat az Adatkezelő a székhelyén, zárt szobában és szekrényben őrzi, 

amelyhez kizárólag a NUTRICIA Dietetikai Tanácsadás munkatársa férhet hozzá. 

 
6. Adattovábbítás, adatfeldolgozó 

Az Ön fentiekben megjelölt adatait az Adatkezelő nem továbbítja. 

 
Az Adatkezelő adatfeldolgozót igénybe vesz, amely tevékenység az adatok gyűjtésére terjed ki. Az adatok 

gyűjtését a NUTRICIA Dietetikai Tanácsadás munkatársa, a BCB Komplex Bt. (székhelye: 2840 

Oroszlány, Táncsics Mihály út 23. földszint 2.; cégjegyzékszáma: 11-06-010999) végzi. 

 
7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítja az 

adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, 

károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen 

hozzá. 

 
8. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei 

Személyes és különleges adatai Adatkezelő általi kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat 

bármikor gyakorolhatja. 

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolja ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön 

számára. Jogait a DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pontban meghatározott 

valamely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja. 

 
A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga 

Személyes, illetve különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy 

frissíteni. Az Adatkezelő megérti ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel a 

kapcsolatot az Adatkezelővel DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségén keresztül. 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelésre automatizált 

módon kerül sor, Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés jogalapjára tekintettel Önt nem illeti meg az adathordozhatósághoz 

való jog gyakorlása. 



A személyes adatok törlésének joga 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben 

a) személyes illetve különleges adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel 

azokat begyűjtöttük; vagy 

b) visszavonja a személyes illetve különleges adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs 

egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy 

c) tiltakozik személyes illetve különleges adatai kezelése ellen; 

d) a személyes illetve különleges adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy 

e) személyes illetve különleges adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja. 

 
Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot 

a DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pontban meghatározott valamely 

elérhetőségén keresztül, amely esetben az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz azért, hogy 

kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyen. 

 
Ha a begyűjtött személyes illetve különleges adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem 

kötelezi az Adatkezelőt jogszabály azok megőrzésére, - így a jelen tájékoztatóban meghatározott 30 évet 

követően – az Adatkezelő törli, megsemmisíti azokat, úgy hogy azokat többé ne lehessen azonosítani. 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dokumentáció megőrzésének ideje az Eüaktv. 30. § alapján 30 év, 

amely alapján az Adatkezelőnek törvényi kötelezettsége az adatokat ezen időtartamig megőrizni. 

 
Az adatkezelés korlátozásának joga 

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben 

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes illetve különleges adatok nem pontosak; 

vagy 

b) a személyes illetve különleges adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a 

törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy 

c) személyes illetve különleges adataira nincs többé szüksége az Adatkezelőnek azon cél(ok)hoz, 

amely(ek) miatt eredetileg begyűjtötte azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres 

követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy 

d) Ön tiltakozott személyes illetve különleges adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó 

visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját. 

 
Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 

DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pontban meghatározott valamely 

elérhetőségén keresztül, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a 

jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk. 

 
A tiltakozás joga 

Ön személyes illetve különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye 

fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pontban 

meghatározott valamely elérhetőségén keresztül. 

 
Felügyeleti hatósághoz fordulás joga 

Ön bármikor jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; 

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 

□ Alulírott a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megértettem, és az adatvédelmi tájékoztató egy 

példányát átvettem. 

□ Alulírott kijelentem, hogy igénybe kívánom venni a NUTRICIA Dietetikai Tanácsadását. 

Kelt: 

 

 

 

 

Név: 

Kiskorú esetében törvényes képviseletre jogosult szülők neve és aláírása: 


