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Adatkezelési tájékoztató 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja  

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a STAPLECARE Kft. [(Cg.02-09-080543, székhely: 

7624 Pécs, Attila utca 3., adószám: 24783369-2-02, képviseli: Székely Orsolya és Székely 

Róbert Ervin ügyvezetők)] (a továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett 

https://staplecare.hu/ oldal használatával összefüggésben az érintettek személyes adatainak 

kezeléséről tájékoztatást nyújtson  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27., általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR); továbbá az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően. 

2. Fogalmak: 

Az adatvédelmi tájékoztatóban használt lényegesebb fogalmak az alábbiak: 

a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

b) azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

c) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, 

d) címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; 

e) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 

félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

f) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja; 

g) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

h) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

i) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

j) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából 

vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 
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k) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

l) adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján; 

m) címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz. 

3. Az adatkezelő:  

Az adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelési műveletek adatkezelőjének az adatai a 

következők: 

- Cégnév: STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(rövidített név: STAPLECARE Kft.), 

- Székhely: 7624 Pécs, Attila utca 3. 

- Nyilvántartó hatóság és cégjegyzékszám: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, 02-09-

080543 

- Adószám: 24783369-2-02 

- Képviselők neve és elérhetősége: Székely Orsolya (szekelyorsolya@staplecare.hu) és 

Székely Róbert Ervin (szekelyrobert@endovims.hu) ügyvezetők. 

4. Adatvédelmi tisztségviselő: 

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztségviselő nem működik. 

5. Az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, 

valamint időtartama: 

 5.1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

  Regisztráció esetén: 

• felhasználónév; 

• titulus, vezetéknév- és keresztnév; 

• e-mail cím; 

• intézmény neve. 

  A hírlevélre történő feliratkozás esetén: 

• titulus, vezeték- és keresztnév; 

• e-mail cím. 

 5.2. Az adatkezelés célja: szakmai anyagokhoz történő hozzáférés biztosítása és szakmai 

érdeklődésének megfelelő hírlevelek küldése a regisztrált felhasználók számára. 

 5.3. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása). 

 5.4. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulás 

visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig és a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli. 

6. Adattovábbítás: 

Adatkezelő az 5.1. pontban meghatározott személyes adatokat a hírlevél-szolgáltatóként 

igénybe vett ……. részére továbbítja. 

A hírlevélre történő feliratkozásával az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak a fenti 

címzettek részére történő továbbításához. 
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Az érintett személyes adatainak nemzetközi szervezet részére történő továbbítására nem kerül 

sor. 

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait 

ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbítja. 

Az 5.1. pontban részletezett személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő 

erre kijelölt munkavállalói és megbízottai, akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez 

kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt bizalmasan kezelni. 

7. Cookie-k („sütik”): 

 7.1. A cookie-k („sütik”) fogalma: 

A cookie-k rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 

számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 

megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba 

sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során 

(pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a 

másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen 

marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.  

Az Adatkezelő a  https://staplecare.hu/ oldalon a következő típusú sütiket alkalmazza: 

• a honlap működéséhez szükséges (munkamenet) sütik; 

• analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik; 

• funkcionális sütik 

A weboldal látogatója a munkamenet sütiken kívül minden típusú sütinél külön-külön 

hozzájárulását adhatja azok alkalmazásához. 

 7.2. A honlap működéséhez szükséges (munkamenet) sütik: 

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak 

működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan 

jelenhetnek meg. 

 7.3. Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: 

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk 

arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani 

képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. 

 7.4. Funkcionális sütik: 

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen 

eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: 

például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a 

honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a 

„sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk 

gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön 

megosztott. 

 7.5. Az adatkezelő személye és az adatkezelés jogalapja: 

Felhívjuk a honlap látogatóinak figyelmét arra, hogy a https://staplecare.hu/ oldalon harmadik 

felektől származó sütiket alkalmazunk, az ilyen sütik által tárolt személyes adatokat e harmadik 

felek az adatkezelési tájékoztatójukban foglaltak szerint kezelik. A weboldal látogatója külön-

külön hozzájárulását adhatja az egyes harmadik felek által használt sütik alkalmazásához. 
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Az adatkezelés jogalapja a munkamenet sütik esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos 

érdek), az analitikai és a funkcionális sütik esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

(érintetti hozzájárulás). 

 7.6. A sütik beállítása, törlése: 

A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők 

alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet 

letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző 

értesítést küldjön a felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni 

azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba 

jelentkezhet a weboldal funkciójában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző 

„Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, 

így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét. 

A https://staplecare.hu/  oldal megnyitásakor egy felugró ablak jelenik meg, amely lehetőséget 

ad a weboldal működéséhez nélkülözhető sütik telepítésének elutasítására vagy elfogadására, 

illetve további információkat nyújt az oldalon alkalmazott sütikről. 

8. Hírlevél 

Az érintett a https://staplecare.hu/ oldalon történő regisztrációjakor kifejezett hozzájárulását 

adhatja az Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozásához, az erre vonatkozó négyzet 

bejelölésével. A hírlevélre történő feliratkozás nem feltétele a regisztrációnak, azonban 

ajánlatos annak érdekében, hogy az Ön szakmai érdeklődésének megfelelő ajánlatokról 

ismertethessük Önt. Az adatok tárolására és a hírlevelek kiküldésére Adatkezelő a ……… 

hírlevél küldő szolgáltatót használja. Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez a következő 

személyes adatokat kezeli: 

• titulus, vezeték- és keresztnév; 

• e-mail cím. 

Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetben lévő linkre kattintva. Felhívjuk a 

figyelmüket arra, hogy a hírlevélről történő leiratkozással nem szűnik meg az adatkezelés 

jogalapja, ahhoz a felhasználói fiók törlése is szükséges, amelyet a felhasználói fiókban a ”Fiók 

törlése” gombra kattintva tud megtenni. Hasonlóképpen, a felhasználói fiók törlése ellenére – 

leiratkozás nélkül – továbbra is kezeljük az Ön hírlevelek küldéséhez szükséges személyes 

adatait. Amennyiben tehát a hírlevelek küldéséhez és a regisztrációhoz szükséges 

hozzájárulását is vissza kívánja vonni, úgy egyidejűleg a hírlevelekről történő leiratkozás és a 

felhasználói fiók törlése is szükséges. 

9. Az érintett jogai: 

 9.1. Hozzáférési jog: 

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
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e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

 Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 9.2. Helyesbítéshez való jog: 

 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 9.3. Törléshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike 

fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték, 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

c) az érintett saját helyzetéből fakadó okokból tiltakozik az adat hozzájárulásán vagy az 

adatkezelő, illetőleg harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az érintett nem élhet törléshez való jogával, amennyiben az adatkezelés jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

  9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 
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d) az érintett saját helyzetéből fakadó okokból tiltakozott az adat hozzájárulásán vagy az 

adatkezelő, illetőleg harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése 

ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 

kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 9.5. Az adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy amelynek megkötését megelőzően az adatkezelés az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 9.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Az érintett személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez 

azonban nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelési műveletek 

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása ellenére a megadott személyes adatokat Adatkezelő 

továbbra is kezeli, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges. 

10. Jogorvoslat: 

 10.1. Adatkezelő: 

Az érintett a 8. pontban felsorolt jogainak érvényesítése vagy az Adatkezelő által végzett 

adatkezelési tevékenységgel összefüggő kérdéseivel a megrendeles@staplecare.hu e-mail 

címen fordulhat az Adatkezelőhöz.  

Az adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 hónapon belül köteles 

a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a 

folyamatban lévő kérelmek számát, az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét 

meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az érintettet előzetesen 

tájékoztatni kell. 

Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási 

határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli 
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tájékoztatást ad az érintett részére. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja, köteles erről 

írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló 

tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések 

bemutatásával, továbbá köteles az érintettet az Adatkezelő döntésével szemben irányadó 

jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni. 

 10.2. Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH): 

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogának érvényesítése érdekében 

adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi- és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Az eljárás részletes szabályait az Infotv. 60-61. §-ai 

tartalmazzák. 

A NAIH elérhetőségei: 

- honlap: https://www.naih.hu/ 

- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

- hivatali kapu:  

Rövid név: NAIH 

KR ID: 429616918 

- telefon: 

+36 (30) 683-5969 

+36 (30) 549-6838 

+36 (1) 391 1400 

- fax: +36 (1) 391-1410 

 10.3. Bíróság: 

Az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett - 

választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. 

11. Egyéb rendelkezések: 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató egyoldalú módosítására, 

annak közzététele mellett. 

 

Pécs, 2022. február 14. 

 


