
ADATVÉDELEM-2018 05.01.-től érvényben 

Somogyi-Kovács Anita jogi szakokleveles sportdietetikus, egészségügyi szakértő teljes mértékben meg 

kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad 

áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. 

évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról 

szól, összhangban az egészségügyi, és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseivel. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, a megbízási szerződés megkötése. 

Számlázáskor az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. 

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: 

Név / cégnév: Somogyi-Kovács Anita dietetikus 

Székhely: 1105 Budapest, Mongol u.3., Adószám: 55071956-1-42 

Telefonszám: +36-70-213-7664, Email cím: anitadieta@gmail.com 

Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a tevékenységem során a következő célból kezelem: 

 az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

 a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti 

tevékenységet is, 

 a kliens egészségi állapotának nyomon követése, 

 a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések 

megtétele, 

 a betegjogok érvényesítése. 

Somogyi-Kovács Anita jogi szakokleveles sportdietetikus, egészségügyi szakértő a tevékenysége során, 

azzal összefüggésben, és mint az anitadieta.hu weboldal üzemeltetője: 

- A személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, 

biztonságosan történik. Riasztóval, betörésvédelemmel ellátott helyiségben, zárt helyen. 

- A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag 

az azt megadó személy felel.  

- Minden tőle elvárhatót megtesz a weboldala tartalmának pontosságáért és valóságnak 

megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal 

választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, 

helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem 

vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért sem. 

- Nem vállal felelősséget a weboldalának megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a 

károkért, amelyek a weboldalán megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által 

történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek. 

- A weboldalán külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A weboldalán 

elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért Somogyi-

Kovács Anita jogi szakokleveles sportdietetikust, egészségügyi szakértőt semmiféle felelősség nem 

terheli. 

- Somogyi-Kovács Anita jogi szakokleveles sportdietetikus, egészségügyi szakértő előzetes, írásbeli 

hozzájárulása szükséges minden, a weboldaláról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle 

publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, 

másolásához, terjesztéséhez. A weboldalán található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő, 

a kliensek részéről önkéntes jellegűek. Somogyi-Kovács Anita jogi szakokleveles sportdietetikus, 

egészségügyi szakértő fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát megváltoztassa. 

Személyes adatok módosítása vagy törlése: Somogyi-Kovács Anita elérhetőségi lehetőségeken. 

Adatkezeléssel kapcsolatban panaszt benyújtásának elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 


