
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A személyes adatok védelme különösen fontos számunkra. Jelen tájékoztatónk 

összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos 
jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”).   

Célunk, hogy teljes körűen szabályozzuk a Remedicon Kft, mint Adatkezelő által 

szervezett konferenciákon való részvételhez szükséges személyes adatok 
kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó eljárásokat és ezt 
partnereink teljes körűen megismerhessék, az adatkezeléshez hozzájárulásukat 

adhassák. Tájékoztatjuk arról, hogy weboldalunkon milyen módon történik  
adatainak kezelése.. 

Adatkezelési tájékoztatónk hatályos változata megtalálható a www.remedicon.hu 

weboldalon.  

Adatkezelő kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott 
személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a 

jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott illetve ameddig a 
jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat 
bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek 

garantálják a személyes adatok biztonságát. 

Adatkezelő személye és elérhetőségei 

Remedicon Kft. 

1027, Budapest, Ganz u.16   
T +36 1 2250188  

Fax +36 1 2250189 
info(at)remedicon.hu  

www.remedicon.hu 

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám:   
Adószám: 13776819-2-41  

 

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés biztonságossága érdekében a  GDPR 
törvény szerinti minden technikai és szervezési intézkedést megtett. Minden 
szükséges adatvédelmi intézkedést megtett, hogy biztosítsa a megfelelő 

adatvédelmet a titkosság, integritás, elérhetőség és a rendszer  rugalmassága 
terén.   

Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mi történik 

ezekkel az adatokkal. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni, hogy ugyanezek az 
adatvédelmi elvek érvényesülnek azokon a weboldalakon, amelyeket a 

honlapunkon található linkeken keresztül ér el.   
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Adatkezelés jogalapjai  

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az 

alábbi feltételek egyike teljesül:  

a) az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”);  

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 

(Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Ön) 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”);  

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”);  

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);  

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

(„közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetve  

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek („jogos érdek”).  

 

Adatgyűjtés honlap használatakor 

Honlapunkat felkeresheti és használhatja anélkül, hogy megadná személyes 

adatait. Ugyanakkor biztonsági okokból bizonyos adatok automatikusan 

mentésre kerülnek, úgymint az internet szolgáltatójának a neve, az Ön IP címe, 

a használt browser, valamint a honlap megnyitásának dátuma, ideje és 

időtartama.   

Bár ezek az adatok elegendőek az azonosításhoz, személyesen soha nem 

vizsgáljuk ezeket az adatokat, csak statisztikai célokra használjuk őket. 

 

Személyes adatok gyűjtése és továbbítása 

Adatkezelés célja: Weblapon történő regisztráció, konferenciákon, 

rendezvényeken való részvétel érdekében 

Személyes adait (titulus, név, születési idő, munkahely, cím, szakképesítés, 

pecsétszám vagy nyilvántartási szám, e-mail és postai cím, telefonszám) csak 

akkor rögzítjük és kezeljük, ha ehhez a regisztráció során hozzájárul . Az adatok 

megadása önkéntes, viszont ezek nélkül nem tudjuk a rendezvényre regisztrálni, 

azaz nem tudunk szerződést kötni. 

Személyes adatait helyszíni regisztráció során nem a weboldalunkon, hanem az 

erre rendszeresített nyomtatványunkon rögzítjük. 

Személyes adatainak harmadik fél felé történő továbbítására csak abban az 

esetben kerül sor, ha ez szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy ha ehhez 

korábban hozzájárulását adta. Ilyen eset a szállásfoglalások során nevének 



továbbítása a szálloda felé továbbá a kredit pontok jóváírásához történő név és 

pecsétszám továbbítása a rendezvényt akkreditáló szervezet felé.  

Ezen eseteket kivéve Adatkezelő semmilyen módon nem értékesíti vagy 

továbbítja személyes adatait harmadik fél felé.  

A személyes adatok állami intézmények és hatóságok felé történő továbbítására 

csak a kötelező nemzeti törvények keretein belül kerül sor. Alkalmazottaink,  

számítógépes szolgáltatóink és kereskedelmi partnereinket a fenti esetekben 

titkosságra kötelezettek. 

 

Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog  

Önnek joga van ellenőrizni és módosítani a nálunk tárolt személyes adatait. 

Bármikor joga van visszavonni korábban adott hozzájárulását személyes 

adatainak használatáról. Teljesíteni fogjuk, ha arról tájékoztat minket, hogy 

adatait nem használhatjuk  jövőbeni szerződések kapcsán.   

Ezeket az értesítéseket az info@remedicon.hu  e-mail címre kérjük küldenni.  

 

Hírlevél (Newsletter) 

Hírlevelet csak előzetes írásbeli hozzájárulást követően küldünk ki.  

Azoknak a felhasználóknak, akik a jövőben nem kívánnak hírlevelet vagy, 

lehetőségük van hozzájárulásukat bármikor visszavonni.  

 

Személyes adatok tárolása 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Konferencia időpontját követő 5 évig (azaz 

az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezeli. Adatkezelő 

a weboldal szerverén személyes adatokat csak a Konferencia regisztráció 

lezárásáig tárol, ezt követően megsemmisíti. A weboldal szerveren tárolt adatok 

jelszóval védettek, illetéktelenek csak törvénytelen külső behatolással 

adatlopással férhetnek azokhoz. A külső behatolás ellen Adatkezelő minden 

ésszerű technikai lehetőséget felhasznál.  

Kérjük vegye figyelembe, hogy az internetes adattovábbításnak (pl. e-mail 

kommunikáció) lehetnek biztonsági hibái. Teljes védelem harmadik személy 

jogtalan hozzáférésével szemben nem lehetséges. 

Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy 

az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának 

megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre 

uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. 

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, 

és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a 

tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A 

Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 



incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 

intézkedéseket. 

 

Szerői jog védelme és ezek következményei 

Jelen honlapunk szövege, képei, grafikai elemei és elrendezése a nemzetközi 

szerzői jog törvények hatálya alá tartoznak. Ezek engedély nélküli felhasználása, 

másolása vagy továbbítása akár egyes egyedi elemeknek, akár egész oldalaknak 

büntetőjogi és polgári jogi következményeket vonhat maga után.  

Az oldal tartalmát gondosan ellenőriztük. Ennek ellenére nem garantálható az 

információk teljeskörű pontossága és naprakészsége. Erre vonatkozó 

felelőségünk ezért kizárható. A hivatkozásokat (linkek) más weboldalakra 

gondosan válogattuk. Mivel ezek tartalmára semmilyen ráhatásunk nincs, 

felelősséget sem vállalunk értük. 

 

Google Analytics használatával kapcsolatos adatvédelmi irányelv  

Weboldalunk igénybe veszi a Google Analytics által nyújtott webanalitikai 

szolgáltatást. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain 

View, CA 94043, USA. A Google Analytics úgynevezett  "cookie-at" használ. Ezek 

olyan szöveg fájlok, amelyek a látogató számítógépén kerülnek tárolásra és 

segítik a weboldal használatával kapcsolatos statisztikákat. A cookiek által 

generált, a weboldal használatával kapcsolatos információ a Google szerverre 

kerül továbbításra és az USA-ban tárolják.   

Ha ezen a weboldalon aktiválásra kerül az IP anonimizáció, akkor az Ön IP címe 

rövidítésre kerül az EU tagországaiban illetve az EGT országokban Csak kivételes 

esetben kerül a teljes IP cím az USA Google szerverre és ez esetben ott kerül 

rövidítésre. Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google a 

megszerzett információt arra használja, hogy jelentést készítsen a weboldal 

aktivitásáról és egyéb webhely-aktivitáshoz és internethasználathoz kapcsolódó 

szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön böngészőjéről átkerült IP címet a Google 

Analytics nem társítja semmilyen más általa megszerzett adattal.  

A cookiek tárolását megakadályozhatja a böngésző szoftverén történő beállítások 

megváltoztatásával, de felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben nem fogj tudni 

használni a weboldal összes funkcióját. Ezen túmenően a cookie által generált 

Google adatgyűjtést (ideértve IP címét is) és ennek Google által történő 

továbbítását úgy is meg tudja akadályozni, ha letölti egy böngésző beépülő 

modult (plug-in) az alábbi link-ről: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Cookies 

Honlapunk részben un. cookie-kat (http sütik) használ. A cookie-k nem 

ártalmasak a számítógépére és nem tartalmaznak vírust. A cookie-k segítik a 

felhasználó barát, hatékony és biztonságos alkalmazást. A cookie-k kisméretű 

adatfájlok, amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol a 

weboldalról letöltve. 

A legtöbb cookie (session cookie) a látogatást követően automatikusan törlésre 

kerülnek. Más cookie-k a látogató gépén kerülnek tárolásra egészen addig, amíg 



nem törlik őket. Ezek a cookiek teszik lehetővé számunkra, hogy egy következő 

látogatás alkalmával azonosítani tudjuk a látogatót.    

A böngésző megfelelő beállításával a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk 

korlátozható és letiltható, a már tárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k 

használatának tiltása ugyanakkor azt eredményezheti, hogy a weboldal nem 

működik teljeskörűen.  

 

További Információ 

További információt az adatvédelemmel kapcsolatban itt kérhet:  

info@remedicon.hu  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

Ez a weboldal a magyar törvények hatálya alá tartozik 

Önnek tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, 

adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van joga az adatkezelés kapcsán 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhat, továbbá a személyes 

adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat, illetve kártérítést 

követelhet.  

 

Az információk állapota 

A Remedicon Kft fenntartja a jogot hogy bármikor, előzetes tájékoztatás vagy 

indoklás nélkül kiegészítse, megváltotassa vagy törölje ezen a weboldalon 

található információkat illetve hogy beszüntesse a weboldal üzemeltetését.   

 

 

 


