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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az Adatkezelési Szabályzat a www.drczigleczki.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”), 

Czigléczki Gábor „Gerincbetegek kézikönyve – Fájó kérdések, segítő válaszok” című 

könyvének (a továbbiakban: „Könyv”) megrendelése során megadott személyes adatok 

felhasználásának és tárolásának (a továbbiakban együttesen: „adatkezelés”) szabályait 

határozza meg. 

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), továbbá az adatkezelésre vonatkozó 

egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak. 

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Megrendelőnek a Könyv megrendelése céljából, a megrendelés felvételéhez szükséges 

megadnia személyes adatait, amely adatok az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján csak 

a Megrendelő önkéntes hozzájárulása alapján kezelhetők. 

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
Az Adatkezelő a Megrendelő által megadott adatokat a Könyv megrendelésének felvétele, 

továbbá hírlevél küldése céljából kezeli. 

 

4. KEZELT ADATOK KÖRE 

Az Adatkezelő a Megrendelő által megadott személyes adatokat kezeli, amelyek a 

következők:  

 Név; E-mail cím; Belföldi mobil telefonszám. 

 Számlázási adatok: Település; Irányítószám; Utca, házszám. 

 Szállítási adatok: Település; Irányítószám; Utca, házszám. 

 A Megrendelővel kapcsolatba hozható egyéb információk. 

A Honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a Honlapot futtató 

web szerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs 

rendszer típusa). Az Adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag arra használja, hogy a Honlap 

forgalmát figyelemmel kísérje, illetve a további fejlesztései érdekében megismerje a 
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Megrendelő látogatási szokásait, az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja 

fel. 

Kérjük, hogy amennyiben a megadott adatokban változás áll be, legyen szíves a változást 

haladéktalanul jelezni az Adatkezelő felé. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat 

tovább nem tárolja. Az adatkezelés megszűnik az adatoknak az Adatkezelő általi törlésével, 

vagy a Megrendelő ez irányú kezdeményezésére. 

 

6. ADATKEZELŐ 

Név: Dr. Czigléczki Gábor 

Telefonszám: [+36-70/394-0733] 

Elektronikus elérhetőség: drczigleczki@gmail.com 

Honlap címe: www.drczigleczki.hu 

Az adatok feldolgozását Dr. Czigléczki Gábor végzi. 

 

Az Adatkezelő a Megrendelő adatait a Könyv kiadója, a Medicina Könyvkiadó Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 16. 2. em., cégjegyzékszám: 

01-10-041927) részére, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Megrendelő önkéntes 

hozzájárulása alapján továbbítja. A Medicina Könyvkiadó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság a Megrendelő adatait a Könyv megrendelésének feldolgozása érdekében 

kezeli.  

 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Adatkezelő az adatok kezelése és feldolgozása során minden tőle telhetőt megtesz, hogy 

biztosítsa az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, 

megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, 

továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. 

 

8. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI 

A Megrendelő, vagyis az adatkezelés érintettje tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről az alábbi e-mail címen: drczigleczki@gmail.com. A Megrendelő kérelmére az 

Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
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időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a 

tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb 30 (harminc) 

napon belül írásban adja meg a Megrendelő részére. 

A Megrendelő kérheti a valóságnak nem megfelelő személyes adatai helyesbítését, változás 

esetén személyes adatainak módosítását, valamint kérheti a személyes adatainak – a kötelező 

adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: 

drczigleczki@gmail.com. 

 

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Megrendelő az adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaival, 

kifogásaival közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az 

esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.  

A Megrendelő bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdéssel fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; elektronikus elérhetőség: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: + 36 1 391-1400; fax: + 36 1 391 1410; honlap címe: 

http://naih.hu). 

A Megrendelő az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt is érvényesítheti. A Megrendelő 

dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja 

meg.  

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2018. május 1. 

napján – lép hatályba. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, 

hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek 

hatályba. A jelen Tájékoztató annak Adatkezelő által történő visszavonásáig marad hatályban. 

 


