Honlap használati feltételek
Adatkezelési tájékoztató
ADentalent Tréning Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u. 52., adószáma:25905311-2-42, a továbbiakban
„Dentalent”)ezúton tájékoztatja a http://www.dentalent.hu/ weboldalra („Dentalentweboldal”)látogatókat,
a képzési és rendezvényszervezői szolgáltatásainkat igénybe vevő résztvevőket és a Dentalent hírlevelére
feliratkozó ügyfeleités érdeklődőket (együtt a továbbiakban „Érintettek”) a Dentalent által e körben kezelt
személyes adatokról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.
A www.dentalent.hu oldalon való böngészés egyúttal az alábbi tájékoztatás elfogadását és az Érintett személyes
adatainak a jelen tájékoztatóban megnevezett adatkezelési célokra történő kezeléséhez való hozzájárulást is
jelenti.
A Dentalent az Érintett személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztató alapján és az Általános Adatvédelmi
Rendelet („GDPR”), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli.Ennek
értelmében a Dentalent adatkezelőnek minősül a honlapon, online kérdőíven vagy Facebook felületen keresztül
gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében.
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I.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN KÖVETETT ELVEK ÉS CÉLOK
A Dentalentvédi az Érintett személyes adatait, csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél eléréséhez alkalmas.
A Dentalent weboldal látogatóinak személyes adatait Dentalentképzési és rendezvényszervezői szolgáltatás
tevékenységét bemutató honlap látogatottságának növelése érdekében kezeli és azért, hogy a weboldalra
látogató számára hatékony és gyors böngészési élményt nyújthasson.

II.

KEZELT ADATOK

1.

Sütik

A Dentalent weboldalon történő böngészés megkezdésekor a látogatónak el kell fogadnia a
DentalentSütiszabályzatát és a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. Mindkét irat megtalálható és
folyamatosan elérhető a Dentalent weboldal alján, a lábrészben hiperlinken keresztül.
A weboldal szervere a honlap betöltésekor automatikusan regisztrálja a látogató IP-címét, a használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusát és egyéb meghatározott információt.
Kezelt személyes adatok:
Adatkezelés célja:

látogató IP-címe, a használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa
A honlap által nyújtott szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük
fejlesztése és helyreállítása,továbbá egyéb statisztikai cél megvalósítása
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Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

érdekében
Ezeket az információkat a weboldal üzemeltetője kizárólag összesített és
feldolgozott formában hasznosítja, az adatot a Látogató által megadott egyéb
adattal nem kapcsolhatja össze
Az érintett önkéntes hozzájárulása
A naplófájlokban tárolt adatot 90 napig megőrzi, ezt követően törli.
A sütik törléséről itt olvashat:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

2.

Hírlevél küldés
A weboldalon keresztül, valamint valamely szolgáltatás megrendelésével Érintett feliratkozhat aDentalenthírlevél
szolgáltatására. Dentalent a hírlevélküldés szolgáltatás keretében a feliratkozott érintetteket a Dentalent
tevékenységéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, számos programról, hírről tájékoztatja, emlékeztetőket vagy
információt küldhet az adott rendezvényről vagy az abban bekövetkezett esetleges változásokról.
A feliratkozással az Érintett beleegyezik az itt megadott személyes adatainak hírlevélküldés céljára történő
kezeléséhez és elfogadja a Dentalent adatkezelési tájékoztatóját.
Kezelt személyes adatok:

Név, email cím

Adatkezelés célja (1):

Kapcsolattartás a Dentalent ügyfeleivel, megrendelt termékkel, rendezvénnyel
kapcsolatos tájékoztatás, értesítés változások esetén, információk megküldése.
Dentalent jogos érdeke (szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének biztosítása)
Hozzájárulás visszavonásáig, törlés iránti kérelemig.

Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatkezelés célja (2):

Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása,
hírlevélről leiratkozás:

Hírlevél
feliratkozóta
Dentalent
tevékenységéről,
rendezvényeiről,
szolgáltatásairól, számos programról, hírről tájékoztatja, emlékeztetőket vagy
információkatküldhetaz adott rendezvényről vagy az abban bekövetkezett
változásokról.
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás
visszavonásáig,
de
legkésőbb
az
adatkezelési
cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.
Az Érintett bármikor kérheti adatai törlését.
A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását az Érintett a hirlevel@dentalent.hu
e-mailcímre küldött „Hírlevélküldést lemondom.” szöveget tartalmazó
nyilatkozattal bármikor visszavonhatja.

3.

Regisztráció
A Dentalent szolgáltatásainak megfelelő nyújtása érdekében regisztrációhoz köti honlapjának néhány funkcióját. A
regisztrációt követően az Érintett részletesebb tájékoztatást kap a Dentalentképzéseiről, valamint feliratkozhat
egyes szolgáltatásokra, megadhatja a számlázáshoz szükséges adatait.A regisztráció alkalmával a következő
adatokat kell megadni:
Kezelt személyes adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

név, felhasználónév, jelszó, email cím,
(cégnév, adószám, számlázási cím, telefonszám, orvosi pecsétszám)
Kapcsolattartás; Megfelelő szolgáltatásnyújtás biztosítása
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás
visszavonásáig,
de
legkésőbb
az
adatkezelési
cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.
Érintett bármikor kérheti adatai törlését.

Az Érintett megadhatja továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez (képzésen való részvételhez, foglaláshoz) (ld. a
3. pontban lévő adatkezelést), a számlázáshoz (ld. alább a 4. pontban lévő adatkezelést) és képzés
akkreditációjához (ld. alább a 5. pontban lévő adatkezelést) szükséges adatait. (Ezek az adatok azonban később a
regisztrációt követően a regisztrációs felületre történő belépéskor is megadhatók.)
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4. Szolgáltatás igénybe vétele, Részvétel a képzésen, Foglalás
A regisztrációt követően az Érintett a Dentalent weboldalán keresztül kiválaszthatja a kért szolgáltatást és
elküldheti konkrét időpontra és helyszínre vonatkozó foglalását. A szolgáltatás foglalásához szükséges adatok a
következők:
Kezelt személyes adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

név, (cégnév) felhasználónév, email cím
Kapcsolattartás; Megfelelő szolgáltatásnyújtás biztosítása
Felek közötti ÁSZF alapján jogos érdek.
Hozzájárulás
visszavonásáig,
de
legkésőbb
az
adatkezelési
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.
Érintett bármikor kérheti adatai törlését.

cél

5. Számlázás
A foglalás visszaigazolását követően a Dentalent jogosult a foglalás ellenértékét számlázni. A szolgáltatás
foglalásához és számla készítéséhez szükséges adatok a következők:
Kezelt személyes adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:
Címzettek köre:

név, (cégnév), adószám, számlázási cím
Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)
Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)
Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.
NAV, Dentalent

6.

Képzés akkreditációjához szükséges adatkezelés
A regisztrációt követően az Érintett a Dentalent képzéseire jelentkezhet, e képzések akkreditációjához szükség
van az Érintett alábbi adataira.
Kezelt személyes adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:
Címzettek köre:

név,működési nyilvántartási szám (orvosi pecsétszám)
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok,
szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzéséről előírásainak betartása
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok,
szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzéséről előírásainak betartása
Hozzájárulás
visszavonásáig,
de
legkésőbb
az
adatkezelési
cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.
Érintett bármikor kérheti adatai törlésé.
A képzés akkreditációját végző intézmény, AlphaImplant Kft. ( megbízási
szerződés a megbízott telephelyén fogászati kurzusokon való oktatási feladat
ellátására), Dentalent Tréning Kft.

7.

Facebookon keresztüli adatkezelés
Dentalent tevékenységének szélesebb körű ismertetése, népszerűsítése, az előadások és programok
időpontjainak hatékonyabb hirdetése érdekében a https://www.facebook.com/dentalenthungary/?fref=ts címen
elérhető Facebook oldalt működtet. A Facebook oldalra a látogató feliratkozhat, vagy feliratkozás nélkül
böngészhet.
Kezelt személyes adatok:
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:
Adatok törlése, módosítása:

Facebook felhasználói név, Facebook profil elérhetősége
Dentalent tevékenységének népszerűsítése, tájékoztatás
Az érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás
visszavonásáig,
de
legkésőbb
az
adatkezelési
cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
Az adatokat módosítani és törölni, valamint az értesítési beállításokon
módosítani a Profilom/Adataim menüben lehet. A DentalentFacebook oldala
által küldött értesítéseket a Facebook-on keresztül is ki lehet kapcsolni, illetve
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el lehet rejteni.
III.

LÁTOGATÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
a. Tájékoztatás kérése, hozzájárulás visszavonása
A Látogató írásban tájékoztatást kérheta gdpr@dentalent.hu címen a Dentalentáltal kezelt személyes
adatairól.ADentalenta kérés beérkezését követő 25 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatról és
jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról.
Érintett hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) megadott hozzájárulását az
Adatkezelőhöz címzett levélben (1072 Budapest, Dob utca 52.) vagy elektronikus úton (gdpr@dentalent.hu)
bármikor visszavonhatja.
b. Tiltakozás
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az
Érintett az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt
elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül –
bírósághoz fordulhat.
c.
Tájékoztatás kérése
AzÉrintettkérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére
áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az Adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha
személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy kezelték;
az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintetttiltakozik az adatkezelés ellenés nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték
a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
Nem
-

kell törölni az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés szükséges
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítésecéljából
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Dentalenta kérelem beérkezését követő 15napon belül válaszol és intézkedik a személyes adatok,
helyesbítése, törlése vagy zárolása iránt.
d. Igényérvényesítés
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, a
továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása
ingyenes.
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a
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törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – annak lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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IV.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Dentalenta személyes adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
A naplófájlokban tárolt (a Dentalent weboldal látogatóit érintő) adatot 90 napig őrzi meg, ezt követően törli.
A hírlevélküldéshez megadott személyes adatot Dentalentaz Érintett leiratkozó nyilatkozatáig kezeli, azt követően
haladéktalanul törli.
A fenti rendelkezés alól kivételt képez, ha valamely jogszabályi rendelkezés kötelezi Dentalent az adatok
megőrzésére.
V.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Dentalentaz Érintett (a látogató, a képzési és rendezvényszervezői szolgáltatásainkat igénybe vevő résztvevő,
és a Dentalent hírlevelére feliratkozó ügyfél, érdeklődő személy)személyes adatait harmadik fél részére nem
adhatja át, ezen rendekezés alól kivételtképeznek a jogszabályi kötelezettségen alapuló kötelező adattovábbítás
esetei.
Jelen adatvédelmi tájékoztatót a Dentalentaz Érintett előzetes hozzájárulása nélkül, jogosult egyoldalúan
módosítani.
VI.

Adatkezelő elérhetőségei

Dentalent Tréning Kft.
Kapcsolattartó: gdpr@dentalent.hu
Telefonszám: +36 30 2239140
Cím:1072 Budapest, Dob utca 52.
Weboldal:http://www.dentalent.hu/
Budaörs, 2018.május 25.
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