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Adatvédelmi szabályzat

1.§ Bevezetés
DVS Központi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2091 Etyek, 1572. hrsz.;
cégjegyzékszám: Cg. 07-09-025589, nyilvántartja a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 12152063107); Adatvédelmi azonosító szám: NAIH-87090/2015. továbbiakban: „DVSK
Kft.”) a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan
megfelelés érdekében, a jelen adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja, amely
az ügyfél (továbbiakban: „Ügyfél”), által igénybe vett szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”)
nyújtását teszi lehetővé, és amely egyben az Általános Szerződési Feltételeknek a mellékletét is képezi.

2§. A Szabályzat célja és vonatkozó jogszabályok
A Szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is, amely elérhető a DVSK Kft. www.diavitas.hu címen
található honlapján. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Ügyfél DVSK Kft. által kezelt
személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelemnek az
Alaptörvény szerinti elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az
Ügyfelek adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

Adatvédelmi jogszabályok
a) Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség VI. cikk (2) bek.
b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (2:43. § e) pont);
c) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: „Info törvény”)
d) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény („egészségügyi Info tv.”);

3. § Fogalmak
a) 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. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel
akkor helyreállítható a kapcsolt, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,
amelyek a helyreállításhoz szükségesek;
b) 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 ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás)
c) Adatkezelés:
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az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon 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 adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;
d) Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
e) Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
f) Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
g) Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
h) Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely az adatkezelő megbízásából, szerződés alapján a személyes adatok feldolgozását végzi.
i) Gépi feldolgozás:
A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel
hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok
megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
j) Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
k) Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §
7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
l) Egészségügyi személyazonosító adatkezelés célja és jogalapja:
az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint a programban
résztvevő Ügyfél (érintett) egészségi állapotának nyomon követése,
m) személyazonosító adat: személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a
születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a
társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik,
amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására
n) Ügyfél:
Azon személy, vagy személyek összessége, akik a Program részét képező egyes szolgáltatások, vagy
maga a Program teljes szolgáltatás- csomagját igénybe veszi.
o) Program:
A DiaVitas Program a túlsúllyal és az elhízás következtében kialakult betegségekkel úgy, mint
prediabétesszel, cukorbetegséggel stb. diagnosztizált páciensek életminőségének hosszú távú
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fenntartására és javítására irányuló komplex életmódváltó program, amely hosszú távú orvosi,
dietetikai és testmozgással kapcsolatos gondoskodásra és tanácsadásra épül.

4.§ A DVSK Kft. által kezelt adatok köre, adatkezelési célok
4.1 Adatkezelési célok
A DVSK Kft., mint a DiaVitas Életmódváltó Program („Program”) franchise hálózat üzemeltető
gazdasági társaságok és harmadik személy szolgáltatók központi szakmai irányító szervezete a
Program egyes információs csatornáin hozzá beérkező adatokat gyűjti, kezeli, az egyes Program
üzemeltetés kapcsán annak egyes elemeit üzemeltető, vagy egyes rész-szolgáltatást nyújtó harmadik
személyek részére a szükséges mértékben terjedelemben és időben továbbítja, a Program egyes
rendszerelemeit mint központi szakmai irányító és adatkezelő szervezete irányítja, és ennek
megfelelően a Program üzemeltetéséhez az abban részt vevő magánszemélyek és jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaságok személyes és egyéb adatait kezeli („Adatkezelési Cél”).

4.1.1. A Program egyes információs csatornái Ügyfelet azonosító személyes adatok
4.1.1.1. DVSK Kft. honlapja. A DVSK Kft. a saját honlapja, (www.diavitas.hu) üzemeltetése során, az
oldalra látogató személyek az oldalon található jelentkezési lap kitöltésével az 1. számú mellékletben
szereplő adatok megadásával regisztrálnak a Programra, amely jelentkezési lap alapján kérik a
személyes megkeresést. Ugyanitt járulhatnak hozzá, hogy a jelentkezésük alapján fenti oldalról
generált hírlevelek, egyéb célzott, illetve nevesített, személyre szabott marketing célú megkeresések
indítása céljából a DVSK Kft. az 1. számú mellékletben csatolt azonosításhoz szükséges személyes
adatokat kezelheti.
4.1.1.2. A DiaVitas mobil applikáció. A DVSK Kft. mobil applikációjának letöltésével és az ott történő
regisztrációval a felhasználók az 1. számú mellékletben szereplő adatok megadásával regisztrálnak a
Programra, és kérhetik a személyes kapcsolatfelvételt. Az applikáció letöltésével és a regisztrációval
járulhatnak hozzá, hogy hírlevelek, egyéb célzott, illetve nevesített, személyre szabott marketing célú
megkeresések indítása céljából a DVSK Kft. az 1. számú mellékletben csatolt, azonosításához
szükséges személyes adatokat kezelheti. A DiaVitas mobil applikáción keresztül történő adatfelvételt és
adatkezelést egyebekben az applikáció adatvédelmi szabályzata szabályozza.
4.1.1.3. A ’Direktdoki’ szolgáltatás. A Direktdoki szolgáltatás útján az Ügyfelek a honlaphoz
hasonlóan a szintén az 1. számú mellékletben szereplő személyes adatok megadásával a DVSK Kft.
ügyfélszolgálati kapcsolattartói részéről visszahívást kérnek. Ilyen esetben a Direktdoki szolgáltatást
nyújtó harmadik személy szolgáltató az adatokat rögzítik, és haladéktalanul továbbítja DVSK Kft.
részére, és ezt követően a szolgáltató az adatokat saját rendszereiből haladéktalanul törli, további
műveletet azokon nem végez.
4.1.1.4. Klinikai kapcsolatfelvétel. A 4.1.1.1., 4.1.1.2. és 4.1.1.3. szerinti kapcsolatfelvételt követően,
amennyiben az Ügyfél részt vesz a Program részét képező előzetes vizsgálatokon, abban az esetben a
vizsgálatok részét képezi az önkéntes adatszolgáltatás, amely szerinti adatokat illetve nyomtatványt a
2. számú melléklet tartalmazza. Ezen melléklet szerinti adatok megadása önkéntes alapon történik, és
tartalmaznak az egészségügyi Info tv. alapján egészségügyi adatokat is. Ezen nyomtatvány kitöltése
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mellett az Ügyfél előzetes nyilatkozatot tesz arról, hogy ezen adatait, valamint a vizsgálat eredményét
a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a Programban való részvétel esetén továbbíthatja-e a
DVSK Kft. részére, illetőleg arról, hogy adott esetben ezt nem engedélyezi. Az első esetben
amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy a DiaVitas Programban szerződés alapján részt vesz és az
előzetes engedélyét megerősíti az ügyfélszerződés aláírásával, abban az esetben a DVSK Kft.
dokumentált módon értesíti az előzetes vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatót arról, hogy az
előzetes hozzájárulás rendelkezései szerint az adatok megfelelő védelemmel ellátva továbbíthatóak, és
a Programot üzemeltető személyek által (legyen az természetes vagy jogi) a szükséges mértékben, és a
szükséges ideig megismerhetőek.
4.1.1.5. Egyéb kapcsolatfelvétel. A fenti kapcsolat felvételi módokon felül lehetőség van a
Programban, vagy az azt megelőző vizsgálatokon való részvételre jelentkezni a DVS Sales Kft., vagy a
DVSK Kft. által szervezett rendezvényeken, marketing eseményeken, illetve ingyenes szűréseken is,
amelyek során a jelentkező megfelelő tartalommal nyilatkozhat az 1. számú mellékletben szereplő
adatainak kezelése tárgyában, illetve meg is tilthatja a további adatkezelést.
4.1.1.6. A Program hatékonyságának növelése, címzett elektronikus hirdetés eljuttatása vagy
piackutatás céljából kezelt személyes adatok köre
A DVSK Kft. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat, a szolgáltatása hatékonyságának
növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, illetve
piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél egyértelmű
és előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az ehhez hozzájáruló nyilatkozat a jelen Szabályzat 3.
számú mellékletét képezi (továbbiakban: „Hozzájáruló nyilatkozat”), amelyet az Ügyfél azonosítását
követően, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, ezen formanyomtatványon tehet meg, és
amely Hozzájáruló nyilatkozatban az Ügyfél megjelöli a DVSK Kft. által kezelhető adatok körét. A
Hozzájáruló Nyilatkozatot tett Ügyfelekről a DVSK Kft. nyilvántartást vezet (továbbiakban:
„Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzéke”). A Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzékét kizárólag az
Ügyfél előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adhatók át harmadik személyek számára. A DVSK
Kft. biztosítja, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint
ingyenesen visszavonható, amelyet követően a DVSK Kft. az Ügyfél nevét 3 munkanapon belül törli a
Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzékéből, és ezt követően részére elektronikus hirdetés a
továbbiakban nem küldhető. Az Ügyfél ezen visszavonó nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeken teheti
meg:
www.diavitas.hu; weboldalon;
info@diavitas.hu; email címen;
A DVSK Kft. biztosítja, hogy sem a DVSK Kft., sem más elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési
szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője, a jelen Szabályzat szerint kezelt adatokat
felhasználva, illetve az Adatkezelés Céljától eltérő célból nem küldhet az Ügyfél számára elektronikus
levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján elektronikus hirdetést, ha a
Hirdetéshez Hozzájárultak Névjegyzékében nem szerepelnek. Ezen pontra figyelemmel, a DVSK Kft. a
4. számú mellékletben csatolt adatokat kezeli.
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4.1.2. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok
A DVSK Kft. a szolgáltatás nyújtása céljából az 5. számú mellékletben csatolt táblázat szerinti
adatokat, mint technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és
ideig.

4.2. A DVSK Kft. által kezelt adatokra vonatkozó korlátozások
A DVSK Kft. az Ügyfél részére a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a hirdetési vagy piackutatási célból történő
adatkezelést megtilthassa. DVSK Kft. biztosítja, hogy a 4.1.1.6. pont szerinti adatok nem kapcsolhatók
össze az Ügyfél azonosító adataival és az Ügyfél hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik
személy számára. A DVSK Kft. biztosítja, hogy az Adatkezelés Céljának megvalósulása, vagy
ellehetetlenülése esetén, illetve úgyszintén ha ezt az Ügyfél kéri, a kezelt adatok törlésre kerülnek. A
4.1.1.6. pont szerint kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő
így rendelkezik. A törvény vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést
haladéktalanul el kell végezni. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül
a DVSK Kft. -nek biztosítania kell, hogy az Ügyfél a hozzájárulás megadása előtt és azt követően
bármikor megismerhesse, hogy a DVSK Kft. mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,
ideértve az Ügyféllel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4.3 Az adatkezelés módja
Az Ügyfél a Hozzájáruló Nyilatkozat formanyomtatványon nyilatkozik adatainak kezeléséről, ezzel
egyértelmű tájékoztatása az alábbi kérdésekre is kiterjed:
a) a DVSK Kft. mely személyes adatait kezeli, kezelheti;
b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely harmadik személyek részére adhatók át;
c) ezen adatok alapján az Ügyfél milyen megkeresésekre, hirdetési anyagokra számíthat;
d) milyen jogorvoslati lehetősége van az Ügyfélnek;
e) az adatállomány kezelőjéről, és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és feldolgozás helyéről.
A DVSK Kft., amennyiben azt az Ügyfél kéri, elektronikus formában, ingyenesen és korlátlan
alkalommal, nyomtatott formában pedig legfeljebb minden évben egy alkalommal átadja a mindenkor
hatályos adatvédelmi szabályzatát.

5.§ Az adatok DVSK Kft. általi tárolásának időtartama
A DVSK Kft. az Adatkezelési Cél megszűnéséig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve addig, amíg az Ügyfél
nem kéri azok törlését kezeli az Ügyfelek által a Hozzájáruló Nyilatkozat útján, vagy egyéb módon
önkéntesen megadott adatokat. Az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok a DVSK Kft. honlapja,
üzemeltetésének megszűnéséig, illetve amennyiben az Ügyfél részt vesz a Programban, a részvétel
szerinti jogok és kötelezettségek megszűnéséig kezelhetők. Kizárólag a nemzetbiztonság, a honvédelem
és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a fenti oldal illetve Program
jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak történő adatszolgáltatás
érdekében a DVSK Kft. legfeljebb három évig kezelheti a jogellenesen alkalmazott adatokat. Az
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adatkezelés időtartamának lejártával az Ügyfél személyes adatait a DVSK Kft. az érintettel történő
beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

6.§ Az adatok továbbításának esetei
A DVSK Kft. által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A DVSK Kft. saját üzletszerzési
céljából, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, céljából,
illetve a Program üzemeltetésében részt vevő személyeknek és szolgáltatóknak csak az Ügyfél
beleegyezésével és kizárólag a szükséges mértékben és ideig adhatja tovább az Ügyfél általa kezelt
adatait. Az Ügyfél e hozzájárulását a 4.1.1.6. pontban meghatározott elérhetőségeken tett
bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy
visszavonhatja. Az Ügyfél a Hozzájáruló Nyilatkozat szerint járul, vagy nem járul hozzá ahhoz, hogy
tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljából a DVSK Kft. továbbíthassa adatait az Európai
Unión belül található adatkezelőkhöz. Az Ügyfél Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával hozzájárul
ahhoz, hogy a DVSK Kft. által kezelt személyes adatait az Európai Unió területén található és a
szolgáltatások nyújtásában közreműködő kapcsolt vállalkozásainak, illetve a Program
üzemeltetésében részt vevő személyeknek és szervezeteknek továbbítsa feldolgozás céljára. Kapcsolt
vállalkozásnak tekintendőek mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az Európai Unió területén
találhatók, és amelyek a DVSK Kft.-t közvetlenül, vagy közvetve irányítják, illetőleg amelyek
tulajdonosa részben, vagy egészben azonos a DVSK Kft. tulajdonosával. A DVSK Kft. által kezelt
adatok átadhatók azoknak, akik a DVSK Kft. megbízása alapján az ügyfél-tájékoztatást végzik, illetve
a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A jogszabályi kötelezettségnél
fogva a DVSK Kft. átadhatja az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme,
a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának
üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó
hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a
végrehajtónak. Az adatokat a fentiek szerint átvevőket a DVSK Kft.-vel azonos titoktartási és
adatvédelmi kötelezettség terheli. A Hozzájáruló Nyilatkozat alapján kezelt adatok továbbításának
eseteit, és az adattovábbításban résztvevő személyek- szervezetek leírása a 6. számú mellékletben
került rögzítésre.

7. § A DVSK Kft. kötelezettségei
A DVSK Kft. és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai a DVSK Kft.-vel azonos adatvédelmi és
titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók, szolgáltatók és
megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a DVSK
Kft. www.diavitas.hu; internetes ügyfélszolgálatán. A DVSK Kft. mindent megtesz az általa kezelt
személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés,
megsemmisülés elleni védelméért, illetve egyéb adatainak törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés
elleni védelméért. E tevékenysége körében a DVSK Kft. köteles:
Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok elvesztésének
elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.
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Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további kezelést már
nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív résztől, majd a passzívált
adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni.
Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott
helyiségben kell elhelyezni.
Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein
gondoskodni kell a vírusmentesítésről.
Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és
jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A rendszergazda
legalább kéthetente, az ügyintéző felhasználók pedig legalább negyven naponként új jelszót adnak
meg.
Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg
kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy
hozzáférjen.

8.§ Az Ügyfél jogai
Az Ügyfél jogosult tájékoztatásra vonatkozó kérelmet beadni a kezelt adatokra vonatkozóan a DVSK
Kft. 4.1.1.6. pontban meghatározott elérhetőségein, amelyre DVSK Kft. a beadástól számított 30
napon belül írásban ad választ. Az Ügyfél számára saját személyes adatai vonatkozásában a
betekintés lehetőségét a DVSK Kft. a telephelyén előzetes bejelentést követően biztosítja. Az Ügyfél a
4.1.1.6. pontban meghatározott elérhetőségeken bármikor és feltétel nélkül jogosult megváltoztatni
Hozzájáruló Nyilatkozatát, kérheti adatainak helyesbítését, kivéve a DVSK Kft. által kötelezően előírt
és a szolgáltatás nyújtásához vagy a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok visszavonását.
Az Ügyfél továbbá kérheti adatainak törlését, illetve zárolását is. Az Ügyfél tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és ehhez Hozzájáruló Nyilatkozatot
nem adott, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A DVSK Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező
Ügyfelet írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a DVSK Kft.-nek a fenti döntésével nem ért egyet,
az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő törvényes
jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a DVSK Kft.
értesítésének közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz
fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Ha a bíróság az adatátvevő
kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3
napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az erre nyitva
álló határidőn belül nem fordul bírósághoz. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az
adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
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adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az
Ügyfél amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a DVSK Kft.
adatvédelmi felelőséhez fordulhat tájékoztatásért, és akár az adatvédelmi biztos eljárását
kezdeményezheti
9. Az egészségügyi, Info tv. alapján különleges adatok kezelése, nyilvántartása
Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján az Ügyfélről a programban való részvétele érdekében
felvett, a kezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok
továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az
adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A nyilvántartás
eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok egészségügyi
infó tv. 6.§-a szerinti védelmét. A kezelést végző orvos az általa által felvett egészségügyi adatokról,
valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a
nyilvántartás részét képezi.
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1. számú melléklet - Személyes adatok bekérése
2. számú melléklet: Anamnézis bekérés az alábbi adatokkal
3. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat
4. számú melléklet: Elektronikus hirdetés eljuttatása vagy piackutatás céljából kezelt
személyes adatok köre
5. számú melléklet: A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok
6. számú melléklet: a kezelt adatok továbbításának esetei, az adattovábbításban résztvevő
személyek- szervezetek leírása
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1. sz. melléklet, Személyes adatok bekérése
A, Honlap/Direktdoki jelentkezés esetén:
 Teljes név
 Születési idő
 Telefonszám
 E-mail cím
 (üzenet/megjegyzés)? ez kell?
B, Applikáció telepítéskor első indításkor bekért adatok:
 Teljes név
 E-mail cím
 VAGY a fentiek helyett FB login
 Ha FB, akkor hozzuk át a profilképet
 Ha nem FB, akkor tölthessen fel saját profilképet
 Testsúly
 Magasság
 Életkor
 Életmód (kategóriák meghatározása: irodai munka, könnyű fizikai, nehéz fiz.)
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2. sz. melléklet, Applikáción belüli limitált anamnézis bekérés az alábbi adatokkal
Felnőttkori betegségek: van/nincs
 cukorbetegség
 pajzsmirigybetegség
 vesebetegség
 daganat
 májbetegség
Fogyasztási szokások: igen/nem
 alkoholfogyasztás: 1üveg bor
 dohányzás
 fogyaszt-e rendszeresen cukros/édesítőszeres üdítőket
Családi anamnézis: igen/nem
 van-e a vérszerinti rokonai között cukorbeteg
Általános egészségi állapota:
 jelenlegi testsúlya
Bőr: szabadszavas
 bőrbetegség
Fej-szem-orr-garat: igen/nem
 orrváladék/tüsszentés
 fejfájás
 ínyvérzés
Szív és érrendszer: igen/nem
 mellkasi fájdalom, nyomásérzés
 légszomj
 kéz/láb dagadás
Emésztőrendszer: igen/nem
 teltségérzés, puffadás
Urológia: szabadszavas
 vizelettel bármiféle panasz
Nőgyógyászat: szabadszavas
 bármi panasz
Mozgásszervek: szabadszavas
 van-e bármiféle panasza
Diabétesszel kapcsolatosan bekérhető információk:
Itt kell rögzíteni a cukorbetegség típusát és az alkalmazott gyógyszert, mennyiséget.
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a. Diabétesz típusa
b. Alkalmazott orális antidiabetikumok
i. Típus
1. gyógyszer neve
2. Hatóanyag
ii. Dózis
iii. Gyakoriság
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3. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Név:
Ország:
Irányító szám:
Település:
Emelet/ajtó:
Házszám:
Közterület neve:
Születési hely, idő:
TAJ szám:
Email cím:
Telefonszám:

mint a DiaVitas Program (a továbbiakban: „Program”) résztvevője („Ügyfél”) és a Program
szolgáltatásainak jövőbeni felhasználója, önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában és
a Program Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának ismeretében az alábbi adatvédelmi
beleegyező nyilatkozatot teszem.
Jelen nyilatkozatom alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Program Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott feltételek
alapján, az abban foglalt Adatkezelők és Adatfeldolgozók a Program üzemeltetéséhez és
annak kapcsán szolgáltatások nyújtásához szükséges Személyes, személyazonosító és
egészségügyi Adataimat a Program révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik
ellátásához szükséges mértékben kezeljék. Tudomásul veszem, hogy a jelen
nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre a Szabályzat, illetve
a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan 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 rendelkezései vonatkoznak.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényeket, így
különösen a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára és időtartamára, az adatkezeléssel
kapcsolatos jogaimra és kötelezettségeimre, a rendelkezésemre álló jogorvoslati
lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a Program üzemeltetőjétől megkaptam, így azokat
megismertem és megértettem.
Elsődleges kommunikációs csatorna:

□
□

e-mail
telefon

Kelt: _____________ év ___________ hó ___nap
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4. sz. melléklet
Elektronikus hirdetés eljuttatása vagy piackutatás céljából kezelt személyes adatok köre
 Teljes név
 Lakcím
 E-mail cím
 Telefonszám
 Születési idő
5. sz. melléklet
A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok:
 Teljes név
 Születési hely és idő
 Anyja neve
 Taj szám
 Lakcím
 E-mail cím
 Telefonszám

16

6. sz. melléklet
A kezelt adatok továbbításának esetei, és az adattovábbításban résztvevő személyekszervezetek leírása
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Név:

DVS Központi Tanácsadó Kft.
2091 Etyek, hrsz. 1572
01-09-675690
12152063-2-07
Dr. Schwab Richárd

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Név:

DVS AURUM Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 1/a.
09-09-026539
25077870-2-09
Durkó László

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Név:

DVS SALES Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 31.
01-09-198013
25070536-2-43.
Nagy János

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Név:

Ezjú LájkIT Bt.
2336 Dunavarsány, Bethlen Gábor utca 17.
13-06-064979
21483716-2-13
Rácz József
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