
Adatkezelési tájékoztató 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja a „Három generációval az egészségért program” című 
prevenciós programban részt vevők ill. az ehhez kapcsolódó www.legyekjol.hu weboldal látogatói 
számára tájékoztatást adni a program során felhasznált adatokkal kapcsolatban. 

1. A program magában foglal szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási tevékenységet, a 
rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő tevékenységet, 
valamint a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok megvalósítását. Cél 
továbbá az egészségértés javítása és az egészséges életmód elősegítése, különös tekintettel a 
rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás gyermekek körében történő 
elterjesztésére. A program keretében lehetőség nyílik a dohányzás megelőzésére és a leszokás 
támogatására irányuló segítségre.  

2. A Doctor Consulting Kft., (1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 17. I./1.) adatkezelőként magára 
nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény jogi tartalmát és kötelezettséget vállal rá, hogy a 
működése során folytatott adatkezelési célú döntései megfelelnek az adatkezelési 
szabályzatban ill. a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A Doctor Consulting Kft. 
fenntartja a jogot jelen tájékoztatóban foglaltak módosítására, ezért kinyilvánítja, hogy az 
adatkezelés kapcsán felmerülő mindenkori irányelvek elérhetőek a www.legyekjol.hu/
adatkezeles címen. Kinyilvánítjuk továbbá, hogy tiszteletben tartjuk a velünk a weboldalon 
keresztül, vagy más csatornán kapcsolatba kerülők személyes adatainak védelmét, illetve 
fontosnak tartjuk betegeink, ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben 
tartását. Minden személyes adatot bizalmasan kezelünk és minden tőlünk telhető fizikai 
biztonsági, információtechnológiai és munkaszervezési lépést megteszünk, amely az adatok 
biztonságát szolgálja. 
  

3. A látogató a www.legyekjol.hu oldal böngészésével automatikusan program résztvevővé válik, 
így jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak vonatkoznak rá.  

4. Tájékoztatást adunk arról, hogy a résztvevők adatait az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az 
Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja valamint az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) 
bekezdése, továbbá 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletében szabályozottak szerint kezelik.  

5. A résztvevők tudomással bírnak arról, hogy a fent megjelölt programban való részvételük 
során keletkező személyes adataikat a pályázati program keretében az egészségügyi ellátó 
rendszer kezeli. Tudomásul veszik továbbá, hogy az általuk megadott személyes adatokat a 
pályázati forrás elszámolásához szükséges mértékben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 
mint pályázatot kezelő Lebonyolító, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint 
Támogató megismerheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 65/C. §, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi 
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI 
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján és az elszámolás alapjául szolgáló szükséges adatokat a 
támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizheti. 

6. A résztvevők számára továbbá tájékoztatást adunk arról, hogy  
a. az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott és önkéntes hozzájárulása 
b. adataikat a Doctor Consulting Kft, mint a pályázat Támogatottja és egyben a 

www.legyekjol.hu webhely üzemeltetője kezeli. Az adatkezelés célja a Doctor 
Consulting Kft. kapcsolattartási ill. szolgáltatói tevékenységének elősegítése 
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c. adatfeldolgozási céllal a webhely üzemeltetője a megadott adatokat megbízott 
szolgáltatója számára átadhatja (a résztvevő szempontjából különleges adatnak 
minősülő, pl. egészségügyi állapotra vonatkozó adatok nélkül). Adatfeldolgozási 
célnak minősül pl. az érintett részére rendszeres tájékoztatás az aktuális 
információkról, programokról, hírlevélküldés, egészségügyi célú ismeretterjesztés, 
kutatási célok támogatása, esetlegesen direktmarketing tartalmú vagy személyre szóló 
megkeresések készítése. Adatfeldolgozó számára való továbbításról adatkezelő 
tájékoztatja az érintett ügyfeleket. 

d. amennyiben az érintettek nem járulnak hozzá a fenti célokkal összhangban adataik 
felhasználásával, leiratkozással, illetve az adatok törlése iránti kérelemmel bármikor, 
indoklás nélkül megtilthatják azt. 

7. Az adatkezelés köre: az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott 
valamennyi személyes adat (azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, lakcím, név és a 
direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás), továbbá nem önkéntesen megadva a 
www.legyekjol.hu weblap látogatása során előálló használati adatok (cookie). Az Adatkezelő a 
megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért az azt megadó személy 
felel. A résztvevő e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-
mail címen kizárólag saját maga veszi igénybe a szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen 
történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a résztvevőt terheli, aki 
az adott e-mail címet regisztrálta. 

  
8. Az adatkezelő tájékoztatja a www.legyekjol.hu oldal látogatóit, hogy a szolgáltatás nyújtása 

céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek ehhez technikailag szükségesek. A 
szolgáltató kinyilvánítja, hogy oly módon üzemelteti az információs csatornák eszközeit, hogy 
személyes adatok kezelésére lehetőleg csak a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül 
szükséges mértékben és ideig kerüljön sor. A weboldal látogatói adatainak rögzítése a honlap 
látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és 
a visszaélések megakadályozása céljából történik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett 
hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, 
dátum, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal adatai, a felhasználó 
operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP 
címe. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás 
befejezésekor törlésre kerül. 

9. Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama:  
-    a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 
-    a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap. 

10. Az Info törvény 14. §-a alapján az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 
kezdeményezheti hozzájárulásának visszavonását, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, továbbá a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat 
személyes adatának kezelése ellen, vagy az alábbi elérhetőségeken: 
-  a www.legyekjol.hu honlapon a Kapcsolat menüpont alatt belépve,  
-  e-mail útján az info@legyekjol.hu  címen, továbbá 
-   postai úton a Doctor Consulting Kft., 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti 
címen. 

11. Az adatkezelő kötelezettségei: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési 
és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve 
azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának 
megakadályozása érdekében. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes 
adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik félnek csak az érintett előzetes és 
tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján 
kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő 
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az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, 
hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

12. Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen 
bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

13. Szolgáltatói adatok:  
• Szolgáltató neve: Doctor Consulting Kft. 
• Székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 17. I./1.  
• Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank 
• Számlaszáma: 10918001 00000075 42910013 
• Számlázási cím: 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 17. I./1. 
• Adószáma: 12414228-2-42 
• Cégjegyzékszám: 01-09-933325  
• Képviseli: dr. Nagy Nóra Krisztina ügyvezető 
• Elérhetőségi telefonszám: +36-1-328-0318 
• E-mail címe: info@legyekjol.hu 
• Honlapjának címe: www.legyekjol.hu 
• Tárhely szolgáltató neve: DotRoll Kft. 
• Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.) 
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