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1. SZÁ MÚ  M ELLÉKLE T  

- A Weboldalon folytatott adatkezelésekkel kapcsolatos információk - 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Személyes vélemények közzététele 

Adatkezelési cél leírása: A Premed Pharma Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos személyes vélemények közzététele a Weboldalon 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Név, és a véleményt tartalmazó szöveg, kép, videó illetve hangfelvétel 

Adatkezelés jogalapja Az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

A Premed Pharma Kft. a véleményét nem tudja közzétenni. 

Adatkezelés ideje Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig. 

Érintettek A páciens kérdőív kapcsán megadott adatok és vélemény megadásához hozzájáruló személyek. 

Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől. 

Adatszolgálatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: Nem. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása - 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 

A kezelt személyes adatok nyilvánosan közzétételre kerülnek. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek 

(1) Usernet Kft. (www.premedphrama.hu oldalak esetében) 

(2) Positive Design International SRL (www.optimuminfo.hu oldal esetében) 

(3) Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (www.ragyogolatas.hu oldal esetében) 

Címzett minősége 

(1) Adatfeldolgozó 

(2) Adatfeldolgozó 

(3) Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja 

(1) Weblap üzemeltetés 

(2) Weblap üzemeltetés 

(3) Weblap üzemeltetés 

Továbbítás harmadik országba Nem 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ 

N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság I Tiltakozás N Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     

  

http://www.premedphrama.hu/
http://www.optimuminfo.hu/
http://www.ragyogolatas.hu/
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Hírlevélre feliratkozás a Weboldalon 

Adatkezelési cél leírása: Hírlevélre feliratkozás a Weboldalon, amelyet követően a Premed Pharma Kft. időről-időre 

reklámcélú megkereséseket (hírleveleket) küld a megadott e-mail címre. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: E-mail cím, név 

Adatkezelés jogalapja Az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

A Premed Pharma Kft. nem fog hírleveleket küldeni az Ön részére. 

Adatkezelés ideje Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig. 

Érintettek A Premed Pharma Kft. hírleveleire feliratkozó személyek 

Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől. 

Adatszolgálatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: Nem. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. fejezete/pontja 

tartalmazza. 
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A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 

Marketing osztály munkatársai  

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek 

(1)  SalesAutopilot Kft.  

(2) Usernet Kft. (www.premedphrama.hu oldalak esetében) 

(3) Positive Design International SRL (www.optimuminfo.hu oldal esetében) 

(4) Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (www.ragyogolatas.hu oldal esetében) 

Címzett minősége 

(1) Adatfeldolgozó 

(2) Adatfeldolgozó 

(3) Adatfeldolgozó 

(4) Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja 

(1) Hírlevél küldése 

(2) Tárhelyszolgáltatás 

(3) Tárhelyszolgáltatás 

(4) Tárhelyszolgáltatás és hírlevélküldés 

Továbbítás harmadik országba Nincs 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= 

igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság I Tiltakozás I Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     

  

http://www.premedphrama.hu/
http://www.optimuminfo.hu/
http://www.ragyogolatas.hu/
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Kapcsolat felvétel a Weboldalon 

Adatkezelési cél leírása: A személyes adatok kezelése abból a célból, hogy a látogatóval a Premed Pharma Kft. fel tudja venni a 

kapcsolatot a Weboldalon keresztül és a kérdését meg tudja válaszolni. 

Kezelt személyes adatok 

kategóriái: 

A kapcsolatfelvétel érdekében, a webfelületen megadott személyes adatait kérjük el Öntől, amelyek 

különösen a következők lehetnek: 

név, levelezési cím, e-mail, telefonszám, életkor, nem, feltett kérdés, gyermek esetén: gyermek életkora, 

gyermek neme 

Adatkezelés jogalapja Az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az Ön hozzájárulása hiányában a személyes adatai nem kerülnek rögzítésre a Premed Pharma Kft. 

honlapján és így a vizsgálatra jelentkezés online nem lehetséges, illetve nem tudja online felvenni a 

kapcsolatot a társasággal. 

Adatkezelés ideje Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig. 

Érintettek A Premed Pharma Kft. fenti weboldalainak valamelyikén keresztül vizsgálatra jelentkező, vagy a 

társasággal a kapcsolatot felvevő személyek. 

Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől. 

Adatszolgálatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: Nem. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés 

leírása 

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontja tartalmazza. 

A személyes adatokhoz 

hozzáférő személyek köre 

A páciensekkel kapcsolatot tartó munkatársak, és a marketing osztály munkatársai,  

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek 

(1) Usernet Kft. (www.premedphrama.hu oldalak esetében) 

(2) Positive Design International SRL (www.optimuminfo.hu oldal esetében) 

(3) Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (www.ragyogolatas.hu oldal esetében) 

Címzett minősége 

(1) Adatfeldolgozó 

(2) Adatfeldolgozó  

(3) Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja 

(1) Weblap üzemeltetés 

(2) Weblap üzemeltetés 

(3) Weblap üzemeltetés 

Továbbítás harmadik országba Nem. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= 

igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság I Tiltakozás N Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     

  

http://www.premedphrama.hu/
http://www.optimuminfo.hu/
http://www.ragyogolatas.hu/
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Kapcsolat felvétel edukációs tevékenység céljából 

Adatkezelési cél leírása: A személyes adatok kezelése abból a célból, hogy a látogatóval a Premed Pharma Kft. fel tudja venni a 

kapcsolatot a Weboldalon keresztül és tájékoztassa őt az oldalon említett technológiával és a szolgáltatási 

lehetőségekkel kapcsolatban.  

Kezelt személyes adatok 

kategóriái: 

A kapcsolatfelvétel érdekében, a webfelületen megadott személyes adatait kérjük el Öntől, amelyek 

különösen a következők lehetnek: 

név, levelezési cím, e-mail, telefonszám  

Adatkezelés jogalapja Az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az Ön hozzájárulása hiányában a személyes adatai nem kerülnek rögzítésre a Premed Pharma Kft. 

honlapján és így nem tudja felvenni a kapcsolatot a társaság Önnel a regisztrációhoz kapcsolódó 

edukációs tevékenység céljából.  

Adatkezelés ideje Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig. 

Érintettek A WEB oldalon regisztráló személyek.  

Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől. 

Adatszolgálatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: Nem. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés 

leírása 

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontja tartalmazza. 

A személyes adatokhoz 

hozzáférő személyek köre 

A regisztrált személlyel kapcsolatot tartó munkatársak, és a marketing osztály munkatársai,  

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek (1) Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (www.ragyogolatas.hu oldal esetében) 

Címzett minősége (1) Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja (1) Weblap üzemeltetés 

Továbbítás harmadik országba Nem. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= 

igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság I Tiltakozás N Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     

 

http://www.ragyogolatas.hu/

