
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. A tájékoztató célja 
Az Adatkezelő tájékoztatja a Honlapra látogatókat, hogy a Honlap tartalma nincs 
regisztrációhoz kötve, az bárki számára ingyenesen látogatható. 

Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az 
érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre 
vonatkozó valamennyi fontos információt.  
Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat minden esetben meghatározott célhoz 
kötötten és korlátozott ideig kezeli.  

2. Adatkezelő megnevezése 
Társaság neve: PHYSIO+ Kft. 
Székhelye: 2015 Szigetmonostor, Nagy-Duna utca 36. 
Levelezési címe: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 88. 3.em. 73. 
Adószáma: 22698353-2-13 
Cégjegyzékszáma: 13-09-137823 
Képviselő: Szabó Attila ügyvezető 

3. Fogalom-meghatározások 
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalom 
meghatározásokkal. Tájékoztatónkban kiemeltük a számunkra fontosabbnak vélt fogalmakat! 

a., „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

b., „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

c., „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

d., „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 



e., „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 
lehet kapcsolni; 

f., „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

g., „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

h., „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

i., „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

j., „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

k., „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 

l., „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

4. Adatkezelés szabályai 
Mint a www.ipnfa.hu (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a PHYSIO+ Kft.– Szabó Attila 
ügyvezető (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a jelen 
adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a tudomására hozott személyes adatokat.  

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.01. napjától visszavonásig tart.  



Az Adatkezelő fenntartja magának a jelen Tájékoztató módosításának jogát, különösen 
tekintettel az alábbi esetekre: 
a., a módosítást jogszabály teszi kötelezővé 
b., a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások köre módosul 
Adatkezelő a módosított tájékoztatót közzéteszi a Honlapon. Az esetleges módosítások a 
közzétételt követően lépnek hatályba. 

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed azokra az adatkezelésekre, amelyek során 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 (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. 
RENDELET (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontja szerinti - összhangban a végrehajtási 
magyar jogszabály rendelkezéseivel - személyes adatok kezelése valósul meg. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében 
megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést, hogy az adatkezelés mindenkor 
megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének, így amennyiben az adatkezelés célja megszűnt 
vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.  
Valamint az adatbiztonsági szabályoknak megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel 
védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
és törlés vagy megsemmisítés ellen. Továbbá védi a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
illetőleg az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól is. 

A Honlapon elérhető adatkezelések tekintetében az adatok feldolgozása elsősorban 
informatikai eszközökkel történik. 

5. Az Adatkezelő Honlapján megvalósuló adatkezelések  

5.1. Adatkezelő által szervezett és lebonyolított szakmai eseményekre való jelentkezés  
Az Adatkezelő tevékenysége ellátása során szervez akkreditált szakmai továbbképzéseket, 
nem akkreditált ún. népszerűsítő előadásokat, konferenciákat, tréningeket. Amennyiben 
akkreditált szakmai továbbképzést szervez, úgy a tevékenységére kiterjed a 63/2011. (XI. 29.) 
NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 
rendeletek (a továbbiakban együttesen: Rendeletek) hatálya. Ezen rendelet kötelező 
adatkezelést ír elő az Adatkezelő számára, ami azt jelenti, hogy meghatározza többek között a 
kezelt adatok körét, célját, jogalapját, és időtartamát is.  
Az érintett a jelentkezéssel együtt, jelentkezési feltételként elfogadja és tudomásul veszi, hogy 
az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése és, hogy ebben a 
tekintetben nem illeti meg a törléshez való joga.  
Amennyiben ezeken a képzéseken olyan személy is részt vesz, akinek tekintetében nem 
teljesül a személyi hatály, tehát nem egészségügyi szakdolgozó, úgy azon személy 
tekintetében az adatkezelés a 5.1.4. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

5.1.1. Egészségügyi szakdolgozók jelentkezése akkreditált szakmai továbbképzésre  



Az Adatkezelő, mint a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet szerinti akkreditált továbbképzést 
szervező személy, az említett jogszabály 13. § (3) bekezdése értelmében a továbbképzés 
szervezésével kapcsolatosan az alábbi adatokat köteles kezelni, annak érdekében, hogy a 
megfelelő igazolást kiadhassa a képzésen részt vevő személy számára.  



Adatkezelés célja: akkreditált szakmai továbbképzésre történő jelentkezés, ill. a szabadon 
választható elméleti továbbképzésen való részvétel pontigazolásának kiadása. 
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]  
Kezelt adatok köre:  
• a résztvevő  
- természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja 

neve) 
- működési, ennek hiányában alap-nyilvántartási száma 
- szakképesítése (szakképesítései),  

• a továbbképzés szervezőjének 
- neve 
- székhelye 
- ideje 
- helye 
- nyilvántartási száma 
- típusa (kötelező, szabadon válaszható) 
- a továbbképzés teljesítésével megszerzett pontérték 
- számlázási adatok 
- kapcsolattartási adatok 

Érintettek köre: akkreditált szakmai továbbképzésre jelentkező egészségügyi szakdolgozók 
Az adatkezelés időtartama: 63/2011. (XI.29.) NEMFI rendelet 14. § (5) bekezdése szerint a 
pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni az annak alapjául szolgáló 
dokumentumokat.  
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez a számlázási adatok vonatkozásában 
Kovácsné Zsabka Edit e.v. (könyvelő), székhely: 1148 Budapest, Örs Vezér tere 19. X./ 42. 
tevékenységét veszi igénybe. 
Adattovábbítás címzettje: 63/2011. (XI.29.) NEMFI rendelet 13. § (4) bekezdése szerint 
megküldi azt az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak. (a továbbiakban: ÁEEK)  
  

5.1.2. Nem akkreditált, ún. népszerűsítő előadások szervezése és az arra történő 
jelentkezés  

Az Adatkezelő szolgáltatásának teljesítése során szervez olyan, első sorban ismeretterjesztő 
előadásokat is, amik nem járnak az egészségügyben dolgozó személyek számára 
akkreditációs pontokkal. Az ilyen jellegű előadásokra történő jelentkezés önkéntes és a 
megadott adatok adatkezelésének a jogalapja szerződés teljesítés, minek következtében, 
ebben ez esetben sem értelmezhető az érintett törléshez való joga.  
Adatkezelés célja: ismeretterjesztő előadásokra történő jelentkezés  
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont]  
Kezelt adatok köre: név, foglalkozás, lakcím, számlázási cím és kapcsolattartási adatok  
Érintettek köre: előadásra jelentkező természetes személy  



Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény értelmében, a számlázási adatok 
tekintetében 6 év  
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez a számlázási adatok vonatkozásában 
Kovácsné Zsabka Edit e.v. (könyvelő), székhely: 1148 Budapest, Örs Vezér tere 19. X./ 42. 
tevékenységét veszi igénybe. 

5.1.3. Akkreditált/nem akkreditált továbbképzésre/előadásra történő jelentkezése olyan 
személyeknek, akik nem felelnek meg a fent megnevezett Rendeletek személyi 
hatályának  

Amennyiben az Adatkezelő által szervezett bármelyik előadásra olyan személy jelentkezik, 
akinek tekintetében nem teljesülnek a Rendeletekben meghatározott képesítési 
követelmények, úgy az ő jelentkezését érintő adatkezelés az alábbi pont szerint történik. Az 
ilyen jellegű előadásokra történő jelentkezés önkéntes és a megadott adatok adatkezelésének a 
jogalapja szerződés teljesítés, minek következtében ebben ez esetben szintén nem 
értelmezhető az érintett törléshez való joga.  
Adatkezelés célja: előadásokra történő jelentkezés  
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont]  
Kezelt adatok köre: különösen név, foglalkozás, lakcím, számlázási cím és kapcsolattartási 
adatok  
Érintettek köre: előadásra jelentkező természetes személy  
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény értelmében, a számlázási adatok 
tekintetében 6 év  
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez a számlázási adatok vonatkozásában 
Kovácsné Zsabka Edit e.v. (könyvelő), székhely: 1148 Budapest, Örs Vezér tere 19. X./ 42. 
tevékenységét veszi igénybe. 

5.2. Adatkezelővel történő kapcsolat felvétel  
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít minden, a Honlapjára látogató számára, hogy kapcsolat 
felvételt kezdeményezzen az Adatkezelővel az általa megadott elérhetőségek bármelyikén. 
Abban az esetben, ha mint természetes személy, a saját nevében veszi fel a kapcsolatot az 
Adatkezelővel, úgy a megadott adatok az adatvédelmi jog hatálya alá esnek, és az Adatkezelő 
által biztosított megfelelő védelemben részesülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, és nincs 
meghatározva, hogy mely személyes adat szolgáltatása kötelező a kapcsolatfelvétel 
sikerességéhez.  
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának előfeltétele, hogy a jelen Adatkezelési 
Tájékoztatót az érintett megismerje és tudomásul vegye. Amennyiben Ön kezdeményezi a 
kapcsolat felvételt Velünk, úgy tájékoztatjuk, hogy az Ön által kezdeményezett ügyben az Ön 
által önkéntesen megadott személyes adatai tekintetében: az Ön hozzájárulása vélelmezett.  

A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban 
meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli. 
Adatkezelés célja: kapcsolat felvétel  
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]  



Kezelt adatok köre: a kapcsolat felvétel során megadott személyes adatok (pl.: név, e-mail 
cím, telefonszám, előadott kérés/kérdés)  
Érintettek köre: kapcsolat felvételt kezdeményező természetes személyek  
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig  
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem 
veszi igénybe.  

6. Az érintettek jogainak érvényesítése  
Ön, ha a megadott személyes adatai alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosítható, 
tájékoztatást, hozzáférést kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés 
ellen az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségein. Az Adatkezelő haladéktalanul teljesíti a 
kérését, amennyiben a jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint a kérés teljesíthető. 
Továbbá, ha a jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, úgy Önt megilleti az 
adathordozhatósághoz való jog.  
Valamint minden érintettnek joga van a hozzájárulását visszavonni. Azonban az Adatkezelő 
felhívja az érintettek figyelmét, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a 
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos ért vélt vagy valós jogsérelem esetén az 
illetékes Bírósághoz fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Honlap: www.naih.hu  


