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Adatkezelő 
 

MedRes Kft. 
Székhely: 6000 Kecskemét, Öntöző utca 8. 

 
Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos 
kérdés esetén, az alábbi címen veheti fel 

cégünkkel a kapcsolatot: 
 

MedRes Kft. 
T: 06-1-210-4043 

Email: info@medres.hu 
 
 
I. Érdeklődők, honlap felhasználók személyes adatainak tárolása: 

A MedRes Kft-nél a személyes adatok védelme különösen fontos. A személyes adatok 
kezelését cégünk kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs 
önrendelkezésről szóló 2011. évi. CXII. törvény alapján végzi. Az adatvédelmi rendelet 
szövegét itt olvashatja: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  

1. közvetlen kapcsolatfelvétel 
 

Tájékoztatjuk arról, hogy a MedRes Kft. közvetlen kapcsolatfelvétel céljából végzi a 
medres.hu weboldalon az on-line formula kitöltése kapcsán az Ön alábbi személyes 
adatainak tárolását és kezelését: 
Név, e-mail cím, munkáltató, osztály, pozíció, egyéb Ön által megadott, de nem kifejezetten kért 
személyes adatok; 
 

A fenti adatok közvetlenül Öntől, ill. cégétől vagy nyilvános információforrásokon keresztül, 
úgymint cégjegyzék, weboldal, telefonkönyv, stb. érkeztek hozzánk. 

Az Ön által az on-line formula kitöltésével megadott adatokat az Ön által meghatározott célra 
fogjuk kezelni és tárolni, így különösen szerződéskötés kezdeményezése, általános 
érdeklődés szolgáltatásaink iránt stb. Ez csak abban az esetben történik meg, amennyiben Ön 
hozzájárult adatai tárolásához és kezeléséhez a megfelelő checkbox elfogadásával a 
kapcsolatfelvételi formula alkalmazásakor. Személyes adatát tehát hozzájárulása alapján, 
annak visszavonásáig kezeljük, vagy addig, ameddig az adatkezelés célja megvalósult, 
például, amíg a kért információt megkapta tőlünk.  

Személyes adatát az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, 
kapcsolattartásért felelős személyek, pénzügyi- és adatvédelmi munkatársak. 

2. Böngészés a medres.hu weboldalon, a sütik használata, cookie policy 
 

Weboldalunk “sütiket” használ. Ezek kisméretű szöveges fájlok, melyeket a böngészőt 
használó eszköz tárol. A “sütik” semmilyen károsító következménnyel nem járnak. A 

mailto:office@medres.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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“sütik” használatának célja, hogy a weboldalunkat működtessük és felhasználóbaráttá 
tegyük.  

A weboldal által használt sütik: 

• alapvető sütik 

Az alapvető olyan sütik, amelyek nélkül a honlap nem működik, ezért nem kapcsolhatók ki 
a rendszerben. 

• teljesítmény sütik 

A teljesítmény olyan sütik, amelyek a honlap sebességét növelik, ezzel időt spórolunk Önnek 
a weboldal látogatása során. A teljesítmény sütiket harmadik fél (Google Analytics) helyezi 
el az oldalon. A weboldal által használt Google Analytics 4 nem tárol IP adatokat, illetve a 
tárolt adatokat az EU-n belül gyűjti össze, majd utána kerülnek átadásra az EU-n kívül (USA) 
található Google szervereire, az Adatkezelő és a Google amerikai szerverei között így nincs 
kapcsolat.  

A teljesítmény sütiket Ön bármikor kikapcsolhatja a weboldalon, ezzel visszavonja az 
adatkezelési hozzájárulását. Ezen kívül Ön azt is választhatja, hogy telepíti a Google 
Analytics deaktiváló kiegészítést, amennyiben ez az Ön böngészőjében elérhető. 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) 

Vannak olyan “sütik”, melyeket az Ön eszköze tárol, míg Ön nem törli azokat. Ezáltal 
böngészője a weboldalra történő következő látogatásakor felismerhetővé válik. Ezek 
lejárati idejét az ön webböngészőjében lehet beállítani, a lejárati idő után ezek a sütik 
automatikusan törlődnek, de a lejárati idő előtt manuálisan is törölhetők. 

Ezen kívül vannak olyan sütik, amelyek az adott munkamenet befejezésével automatikusan 
törlődnek az Ön számítógépéről. 

Amennyiben a sütik használata nem engedélyezett, a weboldal működése korlátozott lehet. 

 

II. Az érintett személyek általános jogai 

Ön a jogszabályok értelmében a tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, 
továbbá a következő jogokkal élhet: hozzáférés (GDPR 15. cikk, pl. tájékoztatás 
folyamatban lévő adatkezelésről és részleteiről, adatkategóriákról, jogalapról, időtartamról, 
adatok forrásáról stb.), helyesbítés (GDPR 16. cikk, pl. pontatlan adatok javítása), törlés 
("személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog " – GDPR 17. cikk, pl. 
hozzájárulás visszavonása esetén), adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk, pl. 
felhasználhatóság korlátozása adathelyesbítésig vagy az Érintett által meghatározott célból 
egyébként törlendő adatok megtartása és korlátozott felhasználása), adatok átadhatósága 
(GDPR 20. cikk, adathordozáshoz való jog), hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (2)), 
valamint kifogás (GDPR 21. cikk, tiltakozáshoz való jog).  

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az 
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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meghatározott módon. 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez az adatkezelő 
bármely elérhetőségét, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy adatainak kezelése sérti az adatvédelmi törvényt vagy 
adatvédelmi jogai bármilyen módon sérültek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnak 
(felügyeleti hatósághoz intézett fellebbezési jog - GDPR 77. cikk), illetőleg bíróság előtt 
érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és 
sérelemdíjat. 

 

Illetékes magyarországi hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
https://naih.hu/ 
 
Az EU tagállamokban lévő adatvédelmi hatóságok listája az alábbi linken található: 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 
 
 

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Weboldalunkat hivatásos szolgáltató, adatfeldolgozóként hosztolja külsős szerveren. Ez a 
szolgáltató hozzáféréssel rendelkezik az oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok 
tekintetében oly módon, amely jelen tájékoztató I. pontjában meghatározásra került. A 
weboldal szolgáltatást nyújtó titoktartásra kötelezett. Az adatfeldolgozó neve és 
elérhetősége: Rackforest Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5. em. info@rackforest.com  

 
IV. Az adatok kezelése, tárolása 

A MedRes Kft. a rendelkezésre bocsátott adatokat hozzájárulás visszavonásáig, egyébiránt a 
jogszabályokban meghatározott ideig kezeli a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és 
átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján. 
 

Elérhetőségünk: 

MedRes Kft. 
Magyarország, 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b. 

T: +36-1-210-40-43 
Email: info@medres.hu 

  

https://naih.hu/
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:info@rackforest.com
mailto:info@medres.hu
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Data controller 
 

MedRes Kft. 
Registered seat: 6000 Kecskemét, Öntöző utca 8. 

 
If you have any questions concerning data protection,  
please contact our Company at the following address: 

 
 

MedRes Kft. 
T: 06-1-210-4043 

Email: info@medres.hu 
 
 

I. Controlling and processing of the personal data of website users and applicants: 
 
At MedRes Kft, the protection of personal data is of high importance. Our Company performs 
the processing of personal data on the basis of the General Data Protection Regulation 
(GDPR) and the Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and the Freedom 
of Information (Information Act). The text of GDPR is available at: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  

1. Direct contact 
 
Please be informed that for the purpose of direct contact in connection with the filling in of 
the on-line contact form on the website medres.hu MedRes Kft. stores and processes your 
personal data as follows: 
 
Name, address, phone number, e-mail address, department and position, address, other not 
requested  identification data provided by you; 
 
We received the aforesaid data from you, your company or from public information sources, 
e.g. company registry, website, etc. 
 
Our Company will store and use your personal data you enter into the contact forms for the 
purpose you requested especially for example for contacting you individually, initiating of 
concluding a contract and deliver all information you need. This will only happen after you 
have agreed to your data being stored and processed, indicated by accepting the appropriate 
checkbox provided with the contact form. Your data shall be stored therefore per your 
consent, until the either you withdraw your consent or the purpose of the handling of the 
personal data is fulfilled for example you are provided by the requested information. 
 
Your data shall be handled by our following employees: managing director; persons 
concerned with answering your question, contact and data protection; data protection officer. 
 

2. Browsing our Website – Cookies and Cookie Policy 
 
Our website may use cookies. These are small text files stored by the browser of your device. 
The cookies have no damaging consequence. The purpose of using cookies is to make our 
website more user-friendly.  
 
The cookies used by our website: 

mailto:office@medres.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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• functional cookies 
 
The functional cookies ensure that the website works and therefore the functional cookies 
cannot be switched off in our system. 
 
• performance cookies 
The performance cookies or statistic cookies optimize the website performance. These 
cookies increase the speed of the website thus we save you time during browsing our website. 
The performance cookies are placed by third party (Google Analytics) The Google Analytics 4 
used by the website does not store IP data and the stored data will be collected within the EU. 
The collected data will be transferred afterwards to the servers of Google outside EU territory 
(USA), therefore there is no direct connection between the data controller and the American 
servers of Google. 

You can switch off the performance cookies on the website any time, thus you can withdraw 
your consent to controlling your personal data. Alternatively, you can install the deactivation 
add-on for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ), so long as it 
is available for your browser. 

The website uses “Persistent cookies”, which remain on your computer as long as you does 
not detele them. These allow us to recognise your computer the next time you visit our site. 
You can set the expiration date of these cookies in your browser, after their expiration these 
will be deleted by default. They can be deleted any time by you manually as well. 
 
Furthermore the website uses “Session cookies” which are different in so far as they are 
automatically deleted from your hard drive at the end of your browser session.  
 
If placing cookies are not permitted by you, please note that it may restrict the options 
available and the convenience of our website. 
 
II. General rights of the data subjects 
 
According to the law you have right to be provided with information regarding your stored 
and controlled date and may exercise the following rights: right of access (Article 15 of the 
GDPR, information about ongoing data processing and its details, data categories, legal basis, 
storage time, source of data etc.), right to rectification (Article 16 of the GDPR, rectification 
of false or incorrect data), right to erasure (right to be forgotten – Article 17 of the GDPR, 
e.g. in case of withdrawal of consent), right to restriction of processing (Article 18 of the 
GDPR, e.g. restriction of processing of false or incorrect data until it is corrected or restricted 
processing of such data requested by data subject which should have been deleted 
otherwise), right to data portability (Article 20 of the GDPR), right to withdraw consent 
(Article 7 (2) of the GDPR), right to object (Article 21 of the GDPR).  

 
In the event of a potential data protection incident, you may request information about the 
circumstances, effects, and measures taken to prevent the incident. If the incident is likely to 
pose a high risk to your rights and freedoms, the Controller will inform you without undue 
delay in the manner specifies on Art 34 of the GDPR. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time by 
contacting the Controller, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of 
the data processing before the withdrawal.  
 
If you believe that the processing of your data violates the data protection regulation or your 
data protection rights have been breached, you may file a claim to the supervisory authority 
(right to lodge a complaint with the supervisory authority - Article 77 of the GDPR), and you 
may enforce your rights before a competent court for compensations and damages according 
to law. 
 

Competent Hungarian authority: 
National Authority for Data Protection and Freedom of Information 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Mailing address: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

https://naih.hu/ 
 
The list of the data protection authorities operating in the EU member states is available at: 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

 
III. Transfer of data, data processing 

Our website is hosted by a professional service provider as data processor. This website 
operator has access to the data transferred and stored on the website, as indicated in Art. I. 
of the present policy. The website service provider is obliged to comply with privacy laws and 
to maintain confidentiality. The name and availability of the data processor: Rackforest Kft., 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5.em, info@rackforest.com  

IV. Processing and storing data 
 
MedRes Kft. will process and store your personal data on a need-to-know basis till the 
withdrawal of you consent otherwise till the time set out in the law in compliance with the 
principles of necessity, fairness, lawfulness and transparency established in GDPR. 
 
 

    Contact details: 
 

MedRes Kft. 
Magyarország, 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b. 

T: +36-1-210-40-43 
Email: info@medres.hu 

 

https://naih.hu/
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:info@rackforest.com
mailto:info@medres.hu
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