
SAGER DENTAL KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a SAGER Dental Kft. adatkezelő az Önre, mint egészségügyi szakemberre vonatkozó személyes adatok kezeléséről részletes 

tájékoztatást nyújtson. 

1. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI 

Adatkezelő neve:  Sager Dental Kft. 

székehelye:  1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. 

Cégjegyzékszám: 01-09-869585 

adószám:  13457141-2-41 

e-mail:  info@sagerdental.hu 

telefonszám: +36 1 324-2440 

(továbbiakban:  SAGER DENTAL) 

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS, EGYÉB NYILATKOZATOK 

A SAGER DENTAL a 2.1.-2.5. pontokban megjelölt célú adatkezelésekhez kapcsolódóan gyűjtött személyes adatokat elkülönült adatbázisban tárolja és a saját székhelyén 

lévő szerverén helyezi el. 

A SAGER DENTAL az Ön által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy 
számára hozzáférhetővé, kivéve az olyan eseteket, ha a hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező, egyéb 

esetekben adatfeldolgozásra és adattovábbításra nem kerül sor. 

Az Ön által megadott, jelen nyilatkozata alapján kezelt adatokkal a SAGER DENTAL az alábbi adatkezeléseket végzi: 

2.1. hírlevél küldés (NAIH regisztrációs szám: NAIH-143316/2018.) 

2.2. reklám és promóció (NAIH regisztrációs szám: nyilvántartásba vétel alatt) 

2.3. ismertetési tevékenység nyilvántartása (NAIH regisztrációs szám: nyilvántartásba vétel alatt) 

2.4. térítésmentes mintához kapcsolódó nyilvántartás, dokumentáció (NAIH regisztrációs szám: NAIH-144196/2018.) 

2.5. belső adminisztrációs, üzletfejlesztési és marketing stratégia (NAIH regisztrációs szám: nyilvántartásba vétel alatt) 

 



3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A SAGER DENTAL az Ön személyes adatait előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és az Ön által külön írásbeli nyilatkozatban önként megadott hozzájárulásával kezeli. 

Ön hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, költségmentesen visszavonhatja az 1. pontban megjelölt e-mail címre küldött írásbeli visszavonó 
nyilatkozattal. 

 

4. KEZELT SZEMÉLYEK ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA  

 Személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
időtartama 

1. • vezetéknév és keresztnév 

• titulus 

• szakterület 

• e-mail cím 

alábbi tartalmú hírlevél küldés: 

tájékoztatás a SAGER DENTAL közelgő 

rendezvényeiről és akcióiról; 

egészségfejlesztési tájékoztatás; 

termékek helyes alkalmazására 

vonatkozó tájékoztatás; 

termékek forgalmazását érintő 

változásokról szóló tájékoztatás. 
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2. • vezetéknév és keresztnév 

• titulus 

• szakterület 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató 

elnevezése, szervezeti egység megjelölése 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató címe 

• munkahelyi telefonszám 

• mobil telefonszám 

• e-mail cím 

• nyilvántartási szám 

a SAGER DENTAL által forgalmazott 

termékekkel kapcsolatos reklám és 
promóció 

(így különösen: ismertetési 

tevékenység, hűségprogram, DM, 

eDM küldése, telefonos értesítés és 

időpont egyeztetés) 

az Ön hozzájárulásán alapuló 

3. • vezetéknév és keresztnév 

• titulus 

• szakterület 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató 

elnevezése, szervezeti egység megjelölése 

az Ön irányában kifejtett ismertetési 
tevékenység nyilvántartásának, és 

ehhez kapcsolódóan az Ismertető 

tevékenységének figyelemmel követése 

az Ön hozzájárulásán alapuló 



 Személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
időtartama 

4. • vezetéknév és keresztnév 

• aláírás 

• titulus 

• szakterület 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató 

elnevezése, szervezeti egység megjelölése 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató címe 

• munkahelyi telefonszám 

• e-mail cím 

• nyilvántartási szám 

a SAGER DENTAL által az Ön részére 

adott térítésmentes mintához 
kapcsolódó nyilvántartási / 

dokumentációs kötelezettségének való 
megfelelés 

a vezetéknév, keresztnév és 

aláírás tekintetében az 

adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése a 3/2009. 

(II. 9.) EüM rendelet 7.§ alapján. 

Az adatok megadása nem 

kötelező, de az adatok hiányában 
Önnek térítésmentes minta nem 

adható. Egyebekben az Ön 

hozzájárulásán alapuló. 
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5. • vezetéknév és keresztnév 

• titulus 

• szakterület 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató 

elnevezése, szervezeti egység megjelölése 

• foglalkoztató egészségügyi szolgáltató címe 

• munkahelyi telefonszám 

• mobil telefonszám 

• e-mail cím 

• nyilvántartási szám 

belső adminisztrációs, üzletfejlesztési 
és marketing stratégia alkotási 

tevékenység 

az Ön hozzájárulásán alapuló 

 



5. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Hozzáférés 

 

Ön jogosult visszajelzést kapni a SAGER DENTAL-tól, ha személyes adatainak kezelése folyamatban van. 

Ön jogosult a kezelt személyes adataihoz hozzáférni, azokról papír alapon, vagy elektronikusan másolatot kapni. 

Ön a kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi információkra jogosult: 

• az adatkezelés célja 

• a kezelt adatok kategóriái 

• címzettek, akikkel az adatokat közölték, vagy közölni fogják 

• tárolás tervezett időtartama 

• az adatok forrása 

• ha automatikus döntéshozatal (pl. profilalkotás) történik a kezelt adatok alapján, annak logikájáról, jelentőségéről, illetve, hogy annak Önre 

nézve milyen következményei várhatóak 

• hogy Önnek joga van az adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen 

• hogy Önnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). 

Ön jogosult arra, hogy ha adatait a SAGER DENTAL harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez továbbítja, az adattovábbítással kapcsolatos 

megfelelő garanciákról tájékoztatást kapjon. 

Helyesbítés 

 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat a SAGER DENTAL késedelem nélkül helyesbítse, hiányos személyes adatait 

kiegészítse. 

Törlés 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésre a SAGER DENTAL késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha: 

• adatkezelési célból már nincs rájuk szükség 

• Ön hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre 

• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 

• az adatokat jogellenesen kezelték 

• jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell 

• az adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban került sor. 

Ha a SAGER DENTAL az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, de azokat törölni köteles, akkor minden elvárható lépést köteles megtenni annak 

érdekében, hogy értesítsen minden adatkezelőt arról, hogy Ön az adott személyes adatra mutató linkek vagy az adatok másolatának, 

másodpéldányának törlését kérte. 

Nem lehet a személyes adatot törölni, ha az szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához 

• jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez 

• népegészségügy területét érintő közérdek miatt 

• közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatás, vagy statisztika céljából 

• jogi igények érvényesítéséhez. 

 



Kezelés korlátozása 

 

 

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy fontos 

közérdekből lehet azokat kezelni. 

Ha Ön azt kéri, a SAGER DENTAL korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 

• ha Ön vitatja az adatok pontosságát, addig, amíg a SAGER DENTAL azt ellenőrzi 

• ha az adatkezelés jogellenes, ám Ön ellenzi az adatok törlését és kéri felhasználás korlátozását 

• ha a SAGER DENTAL-nak már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez 

• ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg megállapításra nem kerül, hogy a SAGER DENTAL jogos indokai elsőbbséget élveznek-

e az Ön jogos indokaival szemben. 

A SAGER DENTAL a korlátozás feloldásáról Önt haladéktalanul tájékoztatja. 

Az ön személyes adatai helyesbítéséről, törléséről, vagy az adatkezelés-korlátozásról az adatok valamennyi címzettjét tájékoztatja, amennyiben az 

nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést. 
Ön jogosult kérni, hogy a SAGER DENTAL Önt e címzettekről tájékoztassa. 

Tiltakozás kezelés 

ellen 

 

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha azokat a SAGER DENTAL közérdekű célból, vagy jogos érdeka alapján végzi (ideértve profilalkotást is).  

Ez esetben a SAGER DENTAL az Ön adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha: 

• olyan jogos oka van rá, ami elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel szemben 

• jogi igények érvényesítéséhez szükséges. 

Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve profilalkotást is). Ez esetben az adatai 

a továbbiakban nem kezelhetőek. 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele esetén Ön automatizált eszközökkel is tiltakozhat. 

Ön jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni, ha arra tudományos, történelmi kutatás, vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelés 

közérdekű célból történik. 

Ha az Ön adatainak kezelése automatizált adatkezeléssel történik, Ön jogosult arra, hogy Önre ne alkalmazzák az automatizált adatkezelésen alapuló 
döntést (pl. profilalkotás), ha az Önre nézve: 

• joghatással járna, vagy 

• hasonlóan jelentős mértékben érintené. 

Ön a fenti mentesülést nem kérheti, ha a döntés: 

• a SAGER DENTAL-lal kötött szerződés megkötése, vagy teljesítése érdekében szükséges, 

• uniós vagy magyar jog alapján történik, 

• az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az első és harmadik esetben Ön jogosult a SAGER DENTAL részéről a döntésbe emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, a döntéssel szemben 

kifogást benyújtani. 

Adathordozhatóság 
 

E jog alapján Ön jogosult arra, hogy: 

• az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, és 

• ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Ön jogosult kérni a SAGER DENTAL-tól az általa kezelt személyes adatai közvetlen továbbítását más adatkezelőnek. 



Panasz felügyeleti 

hatósághoz 

 

Ön bármikor jogosult panaszt tenni (illetve adatvédelmi hatóság eljárás lefolytatását kérni) a NAIH-nál, ha az Ön megítélése szerint személyes 

adatainak kezelése sérti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1534 Budapest, Pf.: 

834; telefon: +36 (1) 391-1400; telefax: +36 (1) 391-1410).  

A NAIH eljárásának kezdeményezése előtt Ön köteles a jogainak érvényesítése megkísérlése érdekében először a SAGER DENTAL-hoz fordulni. 

 

A SAGER DENTAL a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban vagy más módon (pl. elektronikus úton) adja meg a tájékoztatást. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is 

adható, ha az Ön személyazonossága más módon igazolható. 

 

Kérelme benyújtása esetén a SAGER DENTAL legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem alapján tett intézkedésekről. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta 

be, a választ is elektronikus úton fogja adni a SAGER DENTAL.  

 

Ön a SAGER DENTAL-lal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelésével megsértették az Ön jogait. 
Amennyiben az jogellenes adatkezelésből eredően vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítésre jogosult.  

 

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban olyan adatvédelmi incidens történik, amely valószínűsíthetően valamely alapvető joga érvényesülését 

lényegesen befolyásoló következménnyel járhat (magas kockázatú adatvédelmi incidens), a SAGER DENTAL köteles Önt az incidensről haladéktalanul tájékoztatni. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása önkéntességen alapul, arra Ön nem köteles.  

A hozzájárulás meg nem adása esetén azonban a SAGER DENTAL nem tud az Ön részére: 

• gyógyászati-segédeszköz ismertetői tevékenységet végezni, 

• a cég közelgő rendezvényeiről, egészségfejlesztési tájékoztatásról, termékek helyes alkalmazására vonatkozó tájékoztatásról hírlevelet küldeni, 

• térítésmentes mintát adni, 

• reklám- és promóciós tevékenységet (így különösen: ismertetési tevékenység, hűségprogram, DM, eDM küldése, telefonos értesítés és időpont egyeztetés) 

 

 

Budapest, 2021.04.21. 

. 
 


