
Adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Látogató! A honlapunk használata során esetenként az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük.  
Hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen 
felsoroljuk mit és miért teszünk. 

Az Adatkezelő 
Amikor Ön meglátogatja honlapunka, igénybe veszi szolgáltatásainkat az Ön adatait a következő Adatkezelő
kezeli:

Cégnév: Rósa Háziorvosi Betéti Társaság

Székhely: 6721 Szeged, Dugonics utca 17.

Adószám: 21750748-1-06.

Honlapunkkal összefüggő adatkezelések
A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, 
kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 
hónap után töröljük. 

KAPCSOLATI ŰRLAP Amennyiben a honlapunkon keresztül (a kapcsolati űrlap kitöltésével) veszi fel 
velünk a kapcsolatot, kezeljük a nevét, e-mail címét és az üzenetben megadott egyéb személyes adatokat. 
Ezeket az adatokat az ügymenet lezártáig használjuk és az Adatkezelő jogos érdekkörébe tartozik ez a 
tevékenység.

GOOGLE ANALYTICS A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön 
számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait anonim 
módon tartalmazza. Ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok törlésig 
tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal 
ezt tilthatja vagy a Google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja. A bővítmény elérhető az
alábbi címen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adatkezelés regisztrációhoz kötött jelentkezés esetén
Az Adatkezelő a bejelentkezési folyamat során kezeli az Ön adatait és a folyamatot követően az esetlegesen 
felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig őrzi meg azokat. Ezeket az adatokat azért
tároljuk, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk és Ön a 
kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke.

A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét, e-mail címét, TAJ számát,illetve az egyéb személyes adatokat, 
amiket velünk a jelentkezése során megosztott. 

Az Ön jogai
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el
a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 
elérhetőségen:

Megbízott neve: Dr Rósa Ágnes

Telefonszáma: 62/641-937

E-mail címe: rosaagnes@t.online.hu



Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu


