
 

 

 

Kérjük olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, mielőtt igénybe veszi a 
LázBarátTM szolgáltatásait. 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A LÁZBARÁTTMAPPLIKÁCIÓ ÉS 
HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN 

  

  



A LázBarátTM Projektcéljaa lázzal kapcsolatos negatív társadalmi attitűd megváltoztatását, jó 
gyakorlatok megismertetését, terjesztését, gyakorlatba átültetését. Ennek keretében a Társaság 
különös figyelmet fordít az applikáció vagy a weboldal használói által megadott személyes 
adatokjogszerű, tisztességes, átlátható és biztonságos kezelésére 

Az alábbi tájékoztatóban meghatározott rendelkezések és feltételek célja meghatározni a Társaság 
által végzett adatkezelés kereteit és tájékoztatni az összes adatkezelésben érintett személyt az 
általuk, vagy más közvetítő – elsősorban szülő, törvényes képviselő – által megadott személyes 
adatai kezelésének részleteiről. Cél továbbá, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását 
megelőzően rövid, tömör és világos információkat kaphassanak többek között arról, hogy az 
alkalmazás és a weboldal milyen célból, milyen jogalappal milyen feltételek és garanciák mellett, 
mennyi ideig kezeli és tárolja az alább meghatározott személyes adataikat, továbbá tájékoztatást 
ad az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokról, az adatkezelő kötelezettségeiről, az adatkezelő 
által igénybe vett adatfeldolgozókról, illetve arról, hogy az érintett jogai gyakorlásakor milyen 
szervhez fordulhat jogorvoslatért. 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Név:                                  Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft. 

Postacím:          2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos utca 46. 

Székhely:                          2081 Piliscsaba, Csévi út 3. 

Honlap:                            www.lazbarat.hu, www.joalaz.hu, www.alaz.hu, www.feverfriend.eu 

E-mail cím:                            infolazbarat@gmail.com 

Telefonszám:                        +36204729459 és +3626346005 

Képviselő:                              Dr. Szőke Henrik Ph.D. 

 

(a továbbiakban:„Adatkezelő”) 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Név:                                   dr. Hajnal Gergely 

E-mail cím:                           gergely.hajnal@gmail.com 

Telefonszám:                        +3630 495 16 09 

 

 



2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS DEFINÍCIÓK 
 

A személyes adatkezelések során előforduló definíciókat a GDPR határozta meg. 
Adatkezelő az átláthatóság és az egyértelműség kedvéért a legfontosabb fogalmakat jelen 
pontban a GDPR-ból átemelve rögzíti.  
 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható; 
„különleges adat”:A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó személyes adatok. Ezen adatok kezelése főszabály szerint tilos.  
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak; 
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 



megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 
„Szolgáltató”:A felhasználói profillal rendelkező regisztrált felhasználóknak szolgáltatást, 
szolgáltatásokat nyújtó szervezet, jogi személy; 
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv; 
„páciens”: Jelen adatkezelési tájékoztatóban a páciens fogalom alatt az Adatkezelő azt a 
személyt érti, akinek az applikáció által meghatározott személyes adatait a regisztrált 
felhasználó azért adja meg, hogy információhoz jusson a fenti személy lázas állapotát 
illetően, illetve tanácsot kapjon az esetleges kezelési módokra.  
 

3. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 rendelete („GDPR”); 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény; 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelmérőlszóló 1997. évi XLVII. törvény(a továbbiakban: Eüak.) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 

4. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB FONTOS 
INFORMÁCIÓK 

A LázBarátTM applikáció szabadon és ingyenesen tölthető le mobil alkalmazásként mobil 
eszközökre, emellett a LázBarátTM külön weboldalt is üzemeltet, ahol további információk 
érhetőek el az applikáció működéséről.  

Az applikáció nem minősül orvostechnikai segédeszköznek. Az applikáció a használója 
által megadott adatok és az applikáció által elérhető szakirodalomban szereplő 
bizonyítékok alapján kategorizál egy állapotot, amelyre teendőt vagy teendőket határoz 
meg. Ez azonban nem helyettesíti a konkrét orvosi, szakorvosi anamnézist, véleményt és 
felállított diagnózist. Az applikáció által javasoltak megkezdése előtt kérje ki háziorvosa, 
gyermekorvos vagy kezelőorvos véleményét. Amennyiben az orvosi vélemény és az 
applikáció által adott kezelési javaslat nem egyezik, úgy az orvosi vélemény az irányadó, 
az applikáció által adott javaslat csak tájékoztató jellegű, annak felhasználásából, 
interpretációjából eredő károkért a LázBarátTM felelősséget nem vállal. Az applikáció által 
adott javaslat felhasználása, figyelembe vétele kizárólag az applikációt használó saját 
felelősségére történhet.  

 

 



5. ADATKEZELÉSEK CÉLJA, KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ 
ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA 

 
5.1. Felhasználói regisztráció weboldalon vagy applikáción keresztül 

Az adatkezelő által végzett tevékenység: Felhasználókkal profil létrehozásával (regisztrációval) 
kapcsolatos műveletek elvégzése, kapcsolatfelvétel. A regisztráció lehetővé teszi az applikáció 
használatát, adatok bevitelét, a közvetlen kommunikációt a Szolgáltató és a felhasználó között.  

Adatkezelés célja: Érintettekkel való kapcsolatfelvétel, az applikáció használatának lehetővé 
tétele. A honlap és applikációval kapcsolatos információk változások közlése  

Adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett, megfelelő és előzetes tájékoztatáson alapuló, 
önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

Érintettek köre: Regisztrációt befejező személyek 

Kezelt személyes adatok:  

- név (család- és utónév) 
- email cím 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem 
használja, illetve használhatja fel.  

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fentebb meghatározott adatokat az érintett 
hozzájárulásának visszavonásáig, a regisztráció megszüntetéséig kezeli.  

Adatkezelő rendszeresemlékeztetőt küld a regisztráltaknak, hogy hozzájárulásukat a honlapon és 
applikáción keresztül megerősítsék. 

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a fentebb 
meghatározott személyes adatokat. 

Az érintett jogai: az érintett  
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, 
valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b) kérelmezheti azok helyesbítését, 
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, 
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. 
g) gyakorolhatja a jogorvoslathoz való jogát.  

Az érintett jelen tájékoztató végén meghatározottak szerint panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes 
bírósághoz fordulhat. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:Az érintett, a regisztrációjának elmaradása 
esetén nem tudja az applikáció által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. 



5.2. „Cookie”, azaz süti kezelés a LázBarátTM honlapon 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a 
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütit 
egy weboldal felhasználhatja arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A 
jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatja az érintett hozzájárulása nélkül az 
Adatkezelő jogos érdekéből fakadóan, ha az érintett eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a 
weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti – azaz olyan süti, amely nem a weboldal 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges, azaz marketing vagy statisztikai célt szolgál –  
használatához az érintett hozzájárulására van szükség.  

A LázBarátTM az alábbi sütiket kezeli a honlapján:  

Süti elnevezése milyen adatokhoz fér 
hozzá? 

süti célja 

has_js Javascriptengedélyezettsége javascript futtatásához szükséges, technikai 
cookie, ami jelzi, hogy a JavaScript 
engedélyezett 
 

cookie-agreed-
hu 

A felhasználó elfogadta-e a 
hozzájárulást igénylő sütik 
használatát 

süti használat elfogadását jelző süti 

SESS... Egyedi munkamenet 
azonosító 

session cookie felhasználó bejelentkezése 
után, Drupal munkamenet azonosító süti 

Adatkezelés jogalapja:Adatkezelés jogalapja a fenti sütik esetében (a GDPR. 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja alapján) az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a honlap betöltése és futtatása 
alatt a honlap ne omoljon össze és működése zavartalan legyen a használó számára, valamint, 
hogy a hozzájáruláson alapuló sütikről a honlap használója megfelelő tájékoztatást kapjon, illetve 
gyakorolni tudja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzített jogát. A fenti sütik a 
megfelelő munkamenetet, a holnalp zavartalan működését segítik elő. A sütik a munkamenet 
végeztével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek az érintett számítógépéről.  

Süti elnevezése milyen adatokhoz fér 
hozzá? 

süti célja 

_gat Google Analytics által 
leggyakrabban használt 
sütik, melyek 
segítségével a Google 
Analytics, mint 
szolgáltatás, a webhely 
tulajdonosa számára 
információt tud 
nyújtani és statisztikát 
tud készíteni 
webhelyének 
forgalmáról – pl.: adott 
időközönként mennyi 
felhasználó látogatja a 
webhelyet, milyen 
oldalakat tekintenek 

A _gatsüti a Google tájékoztatása szerint a 
kérelem gyakoriságának szabályozására 
szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy 
forgalmú webhelyeken. A webhely minden 
egyes oldalkérelmében szerepel.  

_ga A _gasüti az egyes felhasználók 
(pontosabban az egyes böngészők) 
megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy 
véletlenszerűen generált számot tartalmaz 
(pl.: GA1.2.255322818.1517541613). 
Segítségével hosszútávú statisztika készíthető 
a felhasználók általi webhelylátogatásokról. 
A webhely minden egyes oldalkérelmében 
szerepel. 

_gid A _gid süti minden látogatott oldalra egyedi 
értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen 



meg, mennyi ideig 
böngésznek, stb. 
Mindhárom süti a 
Google 
UniversalAnalyticshez 
kapcsolódik. 

generált számot tartalmaz (pl.: 
GA1.2.255322818.1517541613). 
Felhasználása a _gacookie-hoz hasonlóan 
történhet. A webhely minden egyes 
oldalkérelmében szerepel. 

Adatkezelés jogalapja:A fenti sütik esetében a honlapot meglátogató megfelelő tájékoztatáson 
alapuló önkéntes kifejezett hozzájárulása a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A 
látogató megjelölheti, hogy kikapcsolja vagy bekapcsolja a fenti sütiket. A Google 
Analyticssütikkelaz Adatkezelő információt gyűjt a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik 
oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes 
megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott.  

Süti elnevezése milyen adatokhoz fér 
hozzá? 

süti célja 

__atuvc Ezeket a saját sütiket az 
AddThis közösségi 
megosztó oldal hozta 
létre és olvassa annak 
biztosítása céljából, 
hogy a felhasználó a 
frissített számlálót lássa, 
ha megoszt egy oldalt és 
visszatér hozzá, még 
mielőtt a megosztás 
számláló gyorsítótár 
frissülne. 

Ezen cookie-k az AddThiswidget 
működésével kapcsolatosak. Ezt a widgetet 
gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve 
ezzel a tartalommegosztást a szociális média 
platformokon. Az AddThiscookie-k 
statisztikai informciókat is biztosítanak arról, 
hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy 
tartalmat, illetve hogyan használja az oldalba 
beépített AddThis funkciót. A személyes 
beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha 
Ön személyesen regisztrált az AddThis 
szolgáltatást és hozzájárulását adta ehhez. 
www.addthis.com/privacy/opt-out 

__atuvs: 
AddThis 

Adatkezelés jogalapja:A fenti sütik esetében a honlapot meglátogató megfelelő tájékoztatáson 
alapuló önkéntes kifejezett hozzájárulása a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A 
látogató megjelölheti, hogy kikapcsolja vagy bekapcsolja a fenti sütiket. A sütik funkcionális, 
élményjavító céllal adta hozzá az adatkezelő az általa használt sütikhez, amellyel az egyszerűbb 
tartalommegosztást kívánja elősegíteni. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A sütik tárolási időtartama sütinként eltér, ld. a 
táblázatot.  

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 
címzettjei:Az adatokat csak az adatkezelő és a weboldal üzemeltetője ismerheti meg.  

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Amennyiben bizonyos sütiket nem 
engedélyez az érintett, úgy kevésbé személyre szabott élményt nyújt a honlap, de a funkcionális 
működését nem zavarja meg. 

5.3. Applikáció által nyújtott szolgáltatás igénybevétele; a felhasználó által 
megadott lázas, beteg személy (a továbbiakban: páciens) profiljának 
megalapozása 



Az adatkezelő által végzett tevékenység: Az applikációa felhasználó által bevitt, irányított 
kérdéssorozat alapján kapott adatok és a vonatkozó szakirodalom felhasználásával tanácsot nyújt 
a lázas beteg kezelési lehetőségeit, módját illetően. Ennek alapja a páciensre vonatkozó bizonyos 
adatok meghatározása.  

Adatkezelés célja: Az Eüak. 4. § (3) bekezdése alapján (egészség javításának előmozdítása)a 
regisztrált felhasználó által megadott páciens megadott adatai arra szolgálnak, hogy az applikáció 
minél pontosabban, személyre szabottabb tanácsot szolgáltasson a lázas állapot kezelését illetően.  

A páciens megadott adatain kívül pontos válaszok szükségesek az applikáció által irányított 
kérdéssorozat tekintetében is ahhoz, hogy a személyre szabott tanácsadás valóban a páciens 
állapotára reflektáljon. Önmagában az itt meghatározott személyes adatok nem elegendőek a 
tanácsadáshoz. 

Adatkezelő felhívja a figyelmet jelen pontnál is, hogy 16. életévét nem betöltött személy 
esetében csak a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy az, aki az 
adatokat megadhatja. Amennyiben a regisztrált személy 16. életévét betöltötte a fenti 
eseten túl csak a saját adatait rögzítheti. Erről Ajánlatkérő külön nyilatkoztatja a 
regisztrált felhasználót!  

Adatkezelés jogalapja: Az érintett vagy a 16. életévét még nem betöltött érintett gyermek felett 
szülői felügyeleti jogot gyakorló személy kifejezett, megfelelő és előzetes tájékoztatáson alapuló, 
önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) 
pontjaalapján. 
 
Érintettek köre:  

a) 16 életévét már betöltött regisztrált személyek 
b) Érintettek, akiknek adatát a regisztrált személy adta meg (16 életévüket nem betöltött 

gyermekek) 

Kezelt személyes adatok:  

- páciens neve (álnév is megadható) 
- páciens neme; 
- páciens születési ideje; 
- páciens súlya; 
- páciens magassága; 
- akut betegség, amely a hőközpontra hatással van;  
- krónikus betegségek; 
- testvérek száma  

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatokat a megfelelő garanciák (álnevesítés és az 
adatok titkosítása) nyújtásával, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével és az adatkezelés céljával 
összhangban az Eüak. 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott cél, azaz kutatás elérése 
érdekében kezeli a kutatási cél elérése idejéig, illetve addig, amíg az érintett vagy érintett nevében 
a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulását vissza nem vonja.  

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a fentebb 
meghatározott személyes adatokat. 



Az érintett jogai: az érintett 
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, 
valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b) kérelmezheti azok helyesbítését, 
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, 
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. 
g) gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát.  

Az érintett jelen tájékoztató végén meghatározottak szerint panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes 
bírósághoz fordulhat. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:Az érintett, a páciens profilban 
meghatározott adatok hiányos, nem teljes kitöltése vagy nem kitöltése esetén nem tudja az 
applikáció által nyújtott szolgáltatást igénybe venni nem jut el a kezelőfelületre. 

5.4. Applikáció által nyújtott szolgáltatás igénybevétele; a felhasználó által 
megadott lázas, beteg személy állapotára vonatkozó kérdések során 
megadott személyes adatok  

Az adatkezelő által végzett tevékenység: Az applikáció a felhasználó által bevitt, irányított 
kérdéssorozat alapján kapott adatok és a vonatkozó szakirodalom felhasználásával tanácsot nyújt 
a lázas beteg kezelési lehetőségeit, módját illetően.  

Adatkezelés célja: Az Eüak. 4. § (3) bekezdése alapján (egészség javításának előmozdítása) a 
regisztrált felhasználó által megadott páciens adatai arra szolgálnak, hogy az applikáció minél 
pontosabban, személyre szabottabb tanácsot szolgáltasson a lázas állapot kezelését illetően.  

A páciens megadott adatain kívül pontos válaszok szükségesek az applikáció által irányított 
kérdéssorozat tekintetében is ahhoz, hogy a személyre szabott tanácsadás valóban a páciens 
állapotára reflektáljon. Önmagában az itt meghatározott személyes adatok nem elegendőek a 
tanácsadáshoz. 

Adatkezelő felhívja a figyelmet jelen pontnál is, hogy 16. életévét nem betöltött személy 
esetében csak a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy az, aki az 
adatokat megadhatja. Amennyiben a regisztrált személy 16. életévét betöltötte a fenti 
eseten túl csak a saját adatait rögzítheti. Erről Ajánlatkérő külön nyilatkoztatja a 
regisztrált felhasználót!  

Adatkezelés jogalapja: Az érintett vagy a 16. életévét még nem betöltött érintett gyermek felett 
szülői felügyeleti jogot gyakorló személy kifejezett, megfelelő és előzetes tájékoztatáson alapuló, 
önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja 
alapján 
 
Érintettek köre:  

c) 16 életévét már betöltött regisztrált személyek 
d) Érintettek, akiknek adatát a regisztrált személy adta meg (16 életévüket nem betöltött 

gyermekek) 



Kezelt személyes adatok:  

A páciens aktuális, lázzal összefüggő állapotára vonatkozó adatok: 

- Hidratációval kapcsolatos adatok: legutóbbi vizelet ideje, bőr rugalmassága turgora, 
könnycsatornák, nyelv, folyadékbevitel, esetleges hasmenés, hányás és azok fajtája, 

- Bőr állapota, színe, minősége, kiütések a bőrön 
- Légzéssel kapcsolatos kondíciók, légszomj, zihálás, légzés üteme 
- Pulzus mértéke     
- Láz mértéke, mérés módja, lázmérés lokációja, 
- egyéb az általános közérzettel és tudatállapottal kapcsolatos adatok 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatokat a megfelelő garanciák (álnevesítés és az 
adatok titkosítása) nyújtásával, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével és az adatkezelés céljával 
összhangban az Eüak. 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott cél, azaz kutatás (IV 209 
2020 EKU) elérése érdekében kezeli a kutatási cél elérése idejéig, illetve addig, amíg az érintett 
vagy érintett nevében a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulását vissza nem vonja.  

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a fentebb 
meghatározott személyes adatokat.Anonimizált, személyes jellegüktől megfosztott adatok 
továbbítására az adatkezelő fenntartja a jogot. 

Az érintett jogai: az érintett 
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, 
valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b) kérelmezheti azok helyesbítését, 
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, 
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. 
g) gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát.  

Az érintett jelen tájékoztató végén meghatározottak szerint panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes 
bírósághoz fordulhat. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:Az érintett, a páciens állapotára vonatkozó  
applikáció által meghatározott adatok hiányos, nem teljes kitöltése vagy nem kitöltése esetén nem 
tudja az applikáció által nyújtott szolgáltatást megfelelően, teljes körűen igénybe venni. Az 
applikáció nem ad értékelhető eredményt, hanem teljes körűen kerültek bevitelre az adatok.  

 

Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Eczl Csaba 
2084 Pilisszentiván, 
Jószerencsét Ltp. 
B1/B 2/2 

weblap üzemeltetés (ellenőrzés, 
technikai frissítés, biztonsági 
rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási 
feladatok) 



Google 
IrelandLimited  

Gordon House, 
Barrow Street, 
Dublin, D04 E5W5, 
Dublin 

Google Analytics sütik 

 Adamis Lukács 2000 Szentendre 
Acél u. 7. applikáció és weblap programozás 

Ridovics Ádám 1087 Bp.  
Százados út 3-13. applikáció és weblap programozás 

 Benedek Balázs 1092 Budapest, Bakáts 
tér 3. applikáció és weblap programozás 

 Balogh Anikó 2013 Pomáz statisztikai analízis 

 Szőke Henrik 

2098 
Pilisszentkereszt 
Kossuth Lajos utca 
46. 

projektvezető, adatok tudományos 
feldolgozása 

 23VNet Kft. 

1132 Bp., Victor 
Hugo u. 18. 
Elérhetőség: 
info@hostit.hu,  
061- 450 12 22 

tárhelyszolgáltató 

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a fentebb 
meghatározott személyes adatokat.Anonimizált, személyes jellegüktől megfosztott adatok 
továbbítására az adatkezelő fenntartja a jogot. 

6. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGAI 

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai. 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával 
kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén és a jelen tájékoztatóban foglalt 
elérhetőségeken keresztül előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon. 

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. 
A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az 
érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos 
jogorvoslati lehetőségeiről. 

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti,kivéve ha az érintett 
másként kéri. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett 
személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen 
más célra nem használja fel. 

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem 
számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől megalapozatlan, túlzó, azonos adatkörre 
vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, 



Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos 
munkateherrel arányos ésszerű költségtérítést állapítson meg vagy mérlegelési jogkörében 
megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést megfelelő indokolás mellett. 

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, 
világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról: 

 arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e; 
 az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről; 
 az adatfeldolgozásról, a fenti pontokban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és 

elérhetőségeiről; 
 az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról; 
 a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; 
 az adatkezelés időtartamáról; 
 azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 az érintett jogairól; 
 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről. 

6.2. Helyesbítéshez való jog 

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről. 

6.3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy 
más módon kezelte; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte; 
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről. 

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 



 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről. 

6.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett  rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az 
érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes 
adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő 
akadályozná. 

6.6. Jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes 
adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel 
rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.  

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben 
együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére 
kiadja. 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az 
érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő 
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, 
továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Adatkezelő megtette azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a 
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja 
azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni 
az adatbiztonság követelményének. 
 
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 
törölhesse. 
 



Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, 
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési 
tevékenységében részt vevő foglalkoztatottjai, partnerei, így az Adatkezelő megbízásából eljáró 
adatfeldolgozók részére is előírja. 

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

Amennyiben az Adatkezelő az általa továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását 
vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező 
eseményt, cselekményt észlel (a továbbiakban összefoglalóan: adatvédelmi incidens) köteles a 
GDPR 33-34. cikke alapján eljárni, az adatvédelmi incidenst bejelenteni a NAIH felé, illetve 
tájékoztatni a érintettet vagy érintetteket az adatvédelmi incidensről, amennyiben az 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Az a személy, aki az Adatkezelő által továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatokra vonatkozóan a fentiek szerint megvalósuló adatvédelmi incidenst észlel, az alábbi 
elérhetőségeken jelezheti azt az Adatkezelőnek: 

Telefonon: +36204729459 

Email útján: infolazbarat@gmail.com 

A bejelentést tevő személynek az adatvédelmi incidens tárgyának megjelölése mellett a 
következőket kell megadnia: 
- bejelentő neve; 
- bejelentő elérhetőségei: telefonszám és/vagy e-mail cím,  
- (munkavállaló esetén) a szervezeti egységét,  
- az incidens informatikai rendszert érint-e.   
 
Az Adatkezelő legkésőbb 1 munkanapon belül, amennyiben súlyosnak ítéli meg az incidenst 
haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést és – amennyiben szükséges – a bejelentőtől további 
adatokat kér be. Az incidens bejelentésétől számított 72 órán belül az Adatkezelő adatszolgáltatást 
nyújt a NAIH felé. 
 
Az adatszolgáltatásnak a következőket kell tartalmaznia: 

- adatvédelmi incidens jellege, beleértve az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, 
valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;  

- további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények;  
- az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
Amennyiben az adatvédelmi incidens további kivizsgálást igényel, úgy Adatkezelő megteszi a 
szükséges lépéseket ahhoz, hogy megfelelő szakemberek bevonásával a vizsgálat alatt felmérjék az 
adatvédelmi incidens valós és lehetséges hatásait. Erről a felkért szakemberek jelentést 
készítenek.A jelentésnek tartalmaznia kell javaslatot az adatvédelmi incidens elhárításához 
szükséges biztonsági intézkedésekről.   
 
Az intézkedések megtételéről az Adatkezelő dönt.  



 
Adatkezelő, amennyiben úgy látja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
 
Adatkezelő a tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét 
a következőket kiemelve:  

- a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  
- az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
Adatkezelő nem tájékoztatja az érintetteket, ha:  

- megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, 
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, azaz az érintettek olyan számosan 
vannak, hogy az Adatkezelő csak aránytalanul nagy ráfordítással tudná a fentiek szerint 
tájékoztatni őket. Az Adatkezelő ebben az esetben intézkedik a megfelelő információk 
nyilvánosságra hozataláról.  

 
9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA 

Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.  

A nyilvántartásba rögzíteni kell:  
- az érintett személyes adatok körét,  
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  
- az adatvédelmi incidens időpontját, 
- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  
- az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket,  
- az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes adatokat 
érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig köteles az 
Adatkezelő megőrizni. 
 
 

10. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 
 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban a jelen tájékoztatóban 
megadott elérhetőségek valamelyikén kereshető az Adatkezelő. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 



Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
Honlap: www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 
Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –a 
felperes, azaz az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. 

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben 
együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére 
kiadja. 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az 
érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő 
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, 
továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. 

 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 
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