Tájékoztató a sütikhez (cookie) kapcsolódó adatkezelésekről
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban:
általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak
szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:
a) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút
44., telefonszám: 06-1/465-1800, honlap: www.honvedkorhaz.hu, email cím:
mh.ek@hm.gov.hu)
b) az adatkezelő képviselője és elérhetőségei: Dr. Kopcsó István vezérőrnagy, parancsnok
(telefonszám: 06-1/465-1800 / 71-258-as mellék, email cím: mh.ek.pk@hm.gov.hu)
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Kiss Tünde százados (telefonszám: 06-1/4651800 / 73-153-as mellék, email cím: kiss.tunde@hm.gov.hu)
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó (üzemeltető):
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Zrínyi Nkft. (székhely: 1087 Budapest,
Kerepesi út 29/B., képviselő: Kulcsár Gábor ügyvezető, telefonszám: +361 336 2030, honlap:
www.hmzrinyi.hu, email cím: info@hmzrinyi.hu)
Az adatkezelés célja:
Az MH EK honlapján használt technológiákkal, sütikkel történő adatkezelés célja a honlap
funkcionális működtetése, a webhely szolgáltatási színvonalának emelése, a kényelmesebb
felhasználás elősegítése a felhasználói élmény javítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja:
A sütikkel és más technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a weboldal funkcionális
működésével, felhasználói élmény javításával összefüggésben az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
A weboldalt használó eszköz formátuma, IP címe, navigációs lapelőzmények az oldalon belül,
munkamenet-azonosító (session).
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Az egyes sütik vonatkozásában az
adatkezelés időtartamára vonatkozó tájékoztatást az MH EK honlapján alkalmazott sütikről
szóló tájékoztatója tartalmazza.
Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
Az Ön jogai:
a) Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti az ezt
megelőző adatkezelés jogszerűségét.
b) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira
vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
- személyes adatokhoz való hozzáférést,
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:

- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az
adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.
c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 911.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

