
MEGFELELÉSI NYILATKOZAT DECLARATION ON COMPLIANCE 

személyes adatok kezeléséhez / 

feldolgozásához kapcsolódóan 

in connection to managing 

/processing of personal data 

  

A MEDICONS Orvoselektronikai 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-

09-113148; székhely: 2040 Budaörs, 

Károly Király út 39.;a továbbiakban: a 

„Társaság”) a felhasználói, üzleti 

partnerei  és a hatóságok felé (a 

továbbiakban együtt: „Partner(ek)”) 

köteles igazolni, hogy a Társaság az 

adatvédelemre vonatkozóan a hatályos 

jogszabályokban előírásokat - különösen 

tekintettel az Európai Unió új általános 

adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt 

előírásokra - betartja. Ennek érdekében a 

Társaság az alábbiakról nyilatkozik: 

MEDICONS Orvoselektronikai 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-

09-113148; seat: 2040 Budaörs, Károly 

Király út 39.; hereinafter „the Company”) 

is obliged to verify to its users, to its 

business partners as well as to the 

relevant authorities (hereinafter together 

referred to as the “Partner(s)”) that the 

Company meets the regulations laid down 

by the binding laws on the handling of 

personal data, especially by the General 

Data Protection Regulation of the 

European Union (“GDPR”). For this 

purpose the Company makes the below  

declaration: 

  

1. Tisztában vagyunk a Társaság által 

végzett tevékenységek során, 

valamint  a Társaság által 

üzemeltetett www.drfalk.hu 

honlapon  keresztül végzett 

adatkezelésre irányadó hatályos 

jogszabályokban,  így különösen az 

Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 Rendeletében („Általános 

Adatvédelmi Rendelet” vagy 

„GDPR”), és az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben („Infotv.) 

előírt rendelkezésekkel. 

1. We are aware of the provisions of 

the binding laws, especially but not 

limited to  Regulation 2016/679 of 

the European Parliament and of the 

Council (the „General Data 

Protection Regulation” or “GDPR”) 

as well as Act CXII of 2011 on the 

Right of Informational Self-

Determination and on Freedom of 

Information applicable to the 

handling of personal data by the 

Company in connection with its 

activities and the website 

www.drfalk.hu. 

  

2. Kijelentjük, hogy a Társaság az 

általa adatkezelőként kezelt 

és/vagy feldolgozott személyes 

adatokat a személyes adatok 

kezelésére vonatkozólag a 

mindenkor hatályos 

jogszabályokkal, így különösen a 

GDPR és az Infotv. által előírt 

rendelkezésekkel összhangban 

rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel. 

2. We declare that the personal data 

managed and/or processed by the 

Company are registered, managed 

and processed fully in compliance 

with the binding laws, especially 

the GDPR and the above referred 

Act CXII of 2011. 

  

3. Kijelentjük, hogy amennyiben a 

Társaság, mint adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó részére személyes 

adatok elérhetővé tételére vagy 

továbbítására kerül sor, úgy a 

Társaság részére továbbított vagy 

elérhetővé tett személyes adatokat 

a Társaság kizárólag a vonatkozó 

fennálló szerződésében, a 

vonatkozó érintetti hozzájárulásban 

rögzített célból, és a szükséges 

3. We declare that if personal data 

are transmitted or made available 

to the Company as data manager 

or data processor, then the 

Company shall manage / process 

such personal data exclusively for 

the purposes stated in the relevant 

agreement or the approval of the 

data subject and for the necessary 

time period. 

https://encryption.eset.com/hu
https://encryption.eset.com/hu


ideig kezeli. 

  

4. Kijelentjük, hogy amennyiben a 

Társaság harmadik személyek 

részére személyes adatot 

szolgáltat, továbbít vagy 

elérhetővé tesz, úgy az általunk 

szolgáltatott, továbbított vagy 

elérhetővé tett személyes adatok 

továbbítására a mindenkor 

hatályos, és különösen a fentebb 

hivatkozott jogszabályoknak 

megfelelően, az érintettek 

megfelelő tájékoztatása mellett és 

szükség szerint az érintettek 

megfelelő hozzájárulásának 

megszerzését követően kerül sor. 

4. We declare that if the Company 

provides personal data to third 

persons, then the personal data 

provided, transmitted and/or made 

available by it are transmitted in 

compliance with the laws referred 

to above and having provided the 

appropriate information to the 

affected person and following the 

collection of the appropriate 

consents of the persons affected, in 

case its necessary. 

  

5. Kijelentjük, hogy a Társaság 

megfelelő biztonsági 

intézkedéseket vezetett be és 

alkalmaz a személyes adatok 

védelme, valamint a jogosulatlan 

vagy törvénytelen adatkezeléssel 

és feldolgozással és az előre nem 

látott veszteséggel, 

megsemmisüléssel vagy kárral 

szembeni védekezés biztosítása 

érdekében. 

5. We declare that the Company has 

implemented appropriate security 

measures to protect personal data 

against unauthorized or unlawful 

management, processing, 

accidental loss, destruction or 

damage. 

  

6. Kijelentjük továbbá, hogy a 

Társaság megtette a megfelelő 

intézkedéseket a személyes adatok 

kezelésében és/vagy 

feldolgozásában részt vevő 

valamennyi alkalmazottja, 

leányvállalata, alvállalkozója vagy 

ügynöke (a továbbiakban együtt: 

alkalmazott) megbízhatóságának 

biztosítása érdekében. 

Megerősítjük, hogy a Társaság az 

általa kezelt és/vagy feldolgozott 

személyes adatokat kizárólag olyan 

alkalmazott számára teszi 

hozzáférhetővé, (i) aki számára a 

hozzáférés feladatai ellátása 

érdekében szükséges; és (ii) aki az 

ilyen személyes adatok 

vonatkozásában a szükséges 

jogszabályi és/vagy szerződéses 

kötelezettségek hatálya alá 

tartozik. A Társaság az 

alkalmazottai tevékenységéért a 

vonatkozó jogszabályokban írt 

felelősséget vállalja. 

6. Furthermore we declare that the 

Company has taken appropriate 

measures to ensure the reliability 

of any employees, affiliates, 

subcontractors, or agents 

(“Personnel”) engaged in the 

handling/processing of personal 

data. We confirm that the personal 

data managed by the Company will 

be accessible only to such 

Personnel who: (i) needs to have 

access in order to fulfill his tasks, 

and (ii) is subject to the necessary 

legal and / or contractual 

obligations in respect of such 

personal data. Company 

undertakes liability for the conduct 

of its Personnel as required by the 

applicable laws. 

  

7. Kötelezettséget vállalunk arra, 

hogy amennyiben a részünkre 

7. We undertake the obligation that if 

the Company receives a request in 



továbbított vagy számunkra 

elérhetővé tett személyes adatok 

módosítására, helyesbítésére, 

korlátozására vagy törlésére 

irányuló, a jogszabályoknak 

megfelelő felszólítás érkezik, akkor 

ezen felszólításnak a lehető 

leghamarabb, de legkésőbb 5 (öt) 

munkanapon belül eleget teszünk, 

és ennek megtörténtéről a 

felszólítás küldője részére 

értesítést küldünk. 

compliance with the applicable laws 

to amend, correct, restrict or 

delete the personal data made 

available to the Company then we 

will perform such request at the 

earliest possible occasion, but not 

later than within 5 (five) business 

days, and inform the sender of the 

request that the request has been 

performed. 

  

8. Kötelezettséget vállalunk arra, 

hogy amennyiben a Partner meg 

kíván győződni arról, hogy a 

Társaság által folytatott 

adatkezelési és/vagy 

adatfeldolgozási tevékenység a 

mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelel, az erre vonatkozólag 

részünkre megküldött kérdésekre a 

kérdések kézhezvételét követően 

15 napon belül, írásban 

válaszolunk. 

8. We undertake the obligation that if 

the Partner wishes to ascertain 

that the data management / data 

processing performed by the 

Company meets the binding legal 

regulations, we will answer all the 

questions addressed to us for this 

purpose within 15 days from the 

receipt of such request. 

  

9. Kötelezettséget vállalunk arra, 

hogy amennyiben akár az érintett, 

akár a hatóság megkeresése miatt 

a Partner, mint adatkezelő az 

érintett személyes adatainak 

kezelése tárgyában tájékoztatásra 

kötelezett, úgy jóhiszeműen és 

költség vagy díjigény nélkül 

együttműködünk a Partnerrel, és 

támogatjuk abban, hogy 

kötelezettségeit teljesíteni tudja. 

9. We undertake the obligation that if 

the Partner becomes obliged to 

provide information connected to 

the management of the personal 

data of the affected person, due to 

the request either of the affected 

person or of the relevant authority, 

then we will cooperate with the 

Partner in good faith and without 

any claim of reimbursement of fees 

or costs and support the Partner in 

fulfilling its obligations. 

  

10. A jelen nyilatkozatban hivatkozott      

együttműködéssel kapcsolatos      

kérdésekben a következő e-mail      

címen léphet kapcsolatba velünk:       

central@medicons.hu       

 

 

10. In connection to the cooperation          

referred to in this declaration, you          

can contact us on the following e-         

mail address: 

central@medicons.hu          

  

  

  

  

                                                     Farkas Piroska 

        ügyvezető igazgató/managing director 

MEDICONS KFT. 

 


