
A Medicover Zrt. Szülészeti Nyílt Napjára vonatkozó  

adatkezelési tájékoztató 

- készült: 2022. október 17.-  

 
A Medicover Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., a továbbiakban: „Medicover”) a 1134 Budapest, 
Váci út 29-31. szám alatt található magánkórházának 5. emeletén található Szülészeti Osztályán (a 
továbbiakban: „Medicover Szülészet”) 2022. november 11. és 18. napján Nyílt Napot (a továbbiakban: 
„Szülészeti Nyílt Nap” vagy „Rendezvény”) tart, annak érdekében, hogy a Medicover Szülészet iránt 
érdeklődők meglátogathassák a Szülészeti Osztályt, megismerhessék a munkatársakat és választ 
kaphassanak kérdéseikre.  
 
A Rendezvénnyel összefüggésben személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbiak szerint.  
 
Medicover a Rendezvényen résztvevőkről fényképfelvételeket (a továbbiakban: „Felvétel”) készíthet és 
ezeket a Rendezvény és a Medicover népszerűsítése érdekében különböző formában és felületeken 
bemutathatja, felhasználhatja. Illetőleg a Rendezvény érdeklődői számára a későbbiekben hírlevelet, 
direktmarketing tárgyú megkeresést küldhet a feliratkozók számára.  
 
A Medicover a Felvételt külső (publikus) és belső vállalati honlapján (Intranet), illetve közösségi média 
felületein (pl.: Facebook, Instagram, LinkedIn), valamint hírleveleiben használja fel, jeleníti meg.  
 
A Felvétel készítésére Medicover a Rendezvényre történő tényleges belépésnél is felhívja a résztvevők 
figyelmét.  
 
A Felvétel a jelenlévők sokaságára és nem az egyedi részvevőkre fókuszálnak, ugyanakkor a Felvételen 
látható személy egyedileg is beazonosítható. Tekintettel arra, hogy a Rendezvényen résztvevő személyek 
sokasága miatt egyedi hozzájáruláskérés nem valósítható meg, Medicover jogos érdek jogalapon kezeli a 
felvételeket.  
 
Medicover egyúttal lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy a Felvétel elkészítése ellen 
tiltakozásukat fejezzék ki a Rendezvény helyszínén a Felvétel elkészítésekor, illetőleg később, a 
felhasználás során is. Amennyiben valamely Résztvevő tiltakozik a Felvétel elkészítése ellen, a Medicover 
nem készít róla Felvételt, illetve a felhasználás során jelzett tiltakozás esetén a Felvételt a tiltakozás jelzését 
követő 3 (három) napon belül törli. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konkrétan kifogásolt hírlevél esetén annak 
törlésére nincsen mód, azonban a Felvétel további felhasználására nem kerül sor, illetőleg az elfeledtetéshez 
való jog gyakorlásának korlátaira. 
 
Medicover a Felvételt és az ennek elkészítése során tudomására jutó személyes adatot a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek 
(Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.   
 
Amennyiben Ön adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, vagy érintetti jogait 
kívánja gyakorolni, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@medicover.hu e-mail címen.  
 

I. FÉNYKÉPFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A RENDEZVÉNYEN 

Adatkezelés célja A Medicover Szülészetének Nyílt Napján fényképfelvételek 

készítése és felhasználása, a Medicover és a Rendezvény 

népszerűsítése, illetve a nyilvánosság számára történő 

bemutatása céljából. 

Adatkezelés jogalapja A Medicover a tevékenységének és a Rendezvény 

népszerűsítéséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés (f) alpontja]  

mailto:dpo@medicover.hu


Érintettek kategóriái A rendezvényeken részt vevő személyek. 

Érintett személyes adatok 

köre 

Az érintettek képmása, a róluk készült fényképfelvételek, illetve a 

felvételeken látható, valamely résztvevőhöz köthető egyéb 

jellemző. 

Adatkezelés időtartama; 

törlés 

A Felvételeket a Medicover a Felvétel elkészítésétől számított 

legfeljebb 1 (egy) évig kezeli – hacsak az Érintett nem 

kezdeményezi a Felvétel törlését, nem tiltakozik a felhasználás 

ellen. 

Adatfeldolgozó 

igénybevétele, 

adattovábbítás 

A Medicover a Felvétel elkészítéséhez, átdolgozásához, 

retusálásához, a marketing kommunikációhoz szükséges 

átalakításához harmadik feleket vonhat be.  

Továbbá a különböző tárhelyszolgáltatók részére (Facebook, 

Instagarm, LinkedIn) is történik adattovábbítás.  

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Amennyiben az érintett az adatkezeléssel szemben tiltakozik róla 

nem készülhet Felvétel. 

 

II. HÍRLEVÉL, DIREKT MARKETING MEGKERESÉSEK 

Adatkezelés célja Közvetlen üzletszerzés, a Medicover cégcsoporthoz tartozó 

valamennyi vállalat szolgáltatásainak népszerűsítése, 

szolgáltatásaik igénybevételének elősegítése. 

Adatkezelés jogalapja A Rendezvényre regisztráló személy (mint érintett) hozzájárulása, 

továbbá a Medicover cégcsoport tagvállalatainak közvetlen 

üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke. 

Érintett személyek  A Rendezvényre regisztráló személyek.  

Érintett személyes adatok 

köre 

Az érintett személy által megadott alábbi adatok: 

- név,  

- e-mail cím. 

Adattovábbítás Az adatokat a Medicover cégcsoporton belüli tagvállalatok egymás 

között megoszthatják a fenti cél elérése érdekében.  

Adatkezelés időtartama; 

törlés 

Az adatokat a cél eléréséig, vagy a hírlevélről történő leiratkozásig 

(a hozzájárulás visszavonásáig) kezeljük. 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk az érintettet 

számára érdekes és hasznos információkkal, egészségügyi és 

egyéb szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokkal megkeresni. 

 


