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Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen dokumentum a MEDIMPEX Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(„Társaság”) ügyfeleivel, a szerződéses partnerei kapcsolattartóival, marketing üzenetei címzettjeivel,
létesítményei látogatóival, valamint egyéb érintettekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójának rövid
összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes
változatában szerepelnek. Az adatkezelési tájékoztató teljes változata ezen a linken érhető el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Társaság által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató
teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes
adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését.
A Társaság fő elérhetőségei: 1134 Budapest, Lehel utca 11., +36 20 2596172, titkarsag@medimpex.hu,
és a www.medimpex.hu weboldal.
A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
A Társaság alapvetően az alábbiakban felsorolt személyes adatkezelési tevékenységeket végzi. A
Tájékoztató teljes változata tartalmazza a Társaság által végzett adatkezelések részletes áttekintését,
ideértve a pontos adatmegőrzési időket is. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a
könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, illetve a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel
kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Társaság
köteles az adójogszabályok alapján 5 évig, a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni. Az
adatokhoz a Társaság illetékes üzletágainak munkatársai férhetnek hozzá.
Adatkezelési célok
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Részvétel biztosítása promóciókban, reklámkampányokban, sportrendezvényeken,
sajtókonferenciákon - (az érintett promóció és reklámkampány részvételi feltételei szerint) – a
személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott promóció részvételi
feltételeiben meghatározottak szerint.
Hírlevél küldése (Facebook, rendezvényeken és weboldalon keresztül feliratkozók részére)
- az érintett neve és email címe. Adattovábbítás történik a Newdoor Communications Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság reklámügynökség részére, aki a hírleveleket kiküldi.
A vállalati rendezvények dokumentálása, felvételek készítése – az érintettek képmása és
hangfelvétele.
Meghívók küldése a Társaság által szervezett rendezvényekre – a Társaság által meghívni
szándékozott érintettek kapcsolattartási adatai: a résztvevők és a képviselt szervezet neve, az
általuk megadott egyéb részvétellel kapcsolatos adatok (például: érkezési idő, preferált előadás,
stb.).
Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, és/vagy a teljesítésbe / teljesítés ellenőrzésébe
bevont személyek adatainak kezelése a szerződés teljesítése (napi szintű végrehajtása)
céljából – a szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés
ellenőrzésébe bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai (e-mail, telefonszám,
mobiltelefonszám, fax szám) és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot
tartalmazó tevékenység és kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a
partner oldalán eljáró természetes személytől érkező kommunikáció). Például: bérleti
szerződések, szállítói szerződések.
A Társasághoz érkező partneri, fogyasztói és egyéb megkeresések kezelése - a Társasághoz
érkező megkeresések által érintett személyes adatok, a partnerek, fogyasztók és egyéb személyek
kapcsolattartóinak kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám), a
megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése.
Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés
ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződéssel összefüggő megfelelési
kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából,
ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését – a
szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe
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bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai (e-mail, telefonszám, mobiltelefonszám, fax
szám) és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot tartalmazó tevékenység és
kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a partner oldalán eljáró
természetes személytől érkező kommunikáció). Például: bérleti szerződések, szállítói
szerződések, bejelentések hatóságok felé, műszaki információk kezelése, hibák bejelentése.
Beléptetőrendszer működtetése – vendégkártyák segítségével a Társaság telephelyére, ezen
belül az egyes épületekbe való belépés és kilépés időpontjának és helyének rögzítése – látogató
érintett neve és lakcíme, a belépéssel összefüggő adatok köre (a Társaság helyiségeibe való
belépés időpontja).

Az érintettek jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek összefoglalója
Az adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó
rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Tájékoztató és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).
Átlátható tájékoztatás. Az érintettek jogosultak tájékoztatásra tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően arról, hogy a Társaság hogyan kezeli személyes
adataikat, és mik a kapcsolódó jogaik. A Tájékoztató célja ez a tájékoztatás.
Hozzáférés. Az érintettek jogosultak hozzáférni személyes adataikhoz. Ennek célja, hogy az érintettek
tisztában legyen azzal, és ellenőrizhessék, hogy a Társaság személyes adataikat a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályokkal összhangban használja fel.
A helyesbítéshez való jog. Az érintettek jogosultak a pontatlan vagy nem teljes személyes adataik
helyesbítésére.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Ez a jog lehetővé teszi az érintettek számára, hogy
töröltessék vagy eltávolíttassák személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok a Társaság számára azok
további használatára. Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az érintettek kérhetik adataik további kezelésének „blokkolását”
vagy korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén a Társaság továbbra is tárolhatja az adatokat, de
egyébként nem használhatja fel azokat.
Adathordozhatósághoz való jog. Az érintettek jogosultak a személyes adataikat megkapni és saját
céljukra más szolgáltatásokkal összefüggésben vagy társaságok kezelésében újra felhasználni. Ez nem egy
korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.
Tiltakozás az adatkezelés ellen. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Az érintettek jogosultak nemzeti
adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni személyes adataik Társaság általi kezelésével
kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. A
bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
Határidök. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
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intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
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