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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
- MEDICOVER SZOLGÁLTATÁS ONLINE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ –  

 
A Medicover Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., Cg.: 01-10-042382) (továbbiakban: 
Adatkezelő) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen 
Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja. 
A Medicover egészségügyi szolgáltatásának online igénybevétele a mol.medicover.hu honlap 
(továbbiakban: „Honlap”) használatával történik. A mol.medicover.hu a Medicover Zrt. saját honlapja, 
amelyre az érintettek –előzetesen személyesen a Medicover Klinikákon írásban megadott adataikkal 
illetve egyedi azonosítóikkal – regisztrálhatnak. A Honlap igénybevétele során az Adatkezelő a 
felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi 
jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.  
A hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 
rögzítése. 
Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést 
nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 
adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. A Medicover adatfeldolgozót vesz 
igénybe (ABC Medicover Holdings B.V., székhely: Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidosst, 
Hollandia, cég nyilvántartási szám: 33266344). 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat.  
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a 
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más 
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű 
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). 
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A Honlapon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja, illetve az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 12.§ (1)-(2) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Társaságunk csak olyan személyes adatát kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatait csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az online hozzáféréshez szükséges személyes adatok körét, illetve a hozzáférés feltételeit a „Medicover Online rendszeren keresztüli hozzáférésének feltételei” elnevezésű dokumentum részletesen tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a kért személyes információt nem adja meg, akkor nem fér hozzá Honlapunk egyes tartalmi elemeihez.  
Az Ön által által megadott személyes adatokat az Adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve addig kezeljük, amíg regisztrációja érvényesen törlésre nem kerül. A regisztrációja törlésére Ön bármikor jogosult. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.  
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat 
(ideértve a különleges ill. egészségügyi adatokat is) az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –
jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – senkinek sem továbbítjuk, és nem hozzuk 
nyilvánosságra. Társaságunk – mint adatkezelő – minden megtesz az adatok biztonsága érdekében (így 
különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan 
technikai és szervezési intézkedést amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor Ön a mol.medicover.hu honlapot (továbbiakban: „Honlap”) 
látogatja, web-szerverünk automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP 
címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, 
a látogatás idejét és időtartamát). 
Önt a weboldal látogatása alatt SSL (Secure Socket Layer) protokoll biztosítja arról, hogy az internetes kommunikáció biztonságos a kliens -a honlap látogatójának a böngészője- és a szerver -a honlapot kiszolgáló tárhely- között. 
A Medicover fenntartja a jogot az ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek), hogy felmérjük, hogyan használják a látogatók honlapunkat. Ezek a technológiák segítik honlapunk használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározhatjuk a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, weblapunk legnépszerűbb oldalait). 
A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól. 
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A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Medicovert semmiféle felelősség nem terheli. 
A Medicover fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül 
megváltoztassa (így például az elérhető egészségügyi vizsgálatok körét illetően), bármely, illetve 
valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. 
 
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai 
kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező 
adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett 
erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről 
Önt írásban tájékoztatni.  
Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen 
személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., 
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
Utolsó frissítés dátuma: 2016. 11.22. 
 


