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HUNGARIAN 

Adatvédelmi Tájékoztató Neuroventis – 
Weboldal és Alkalmazás 
 

Dokumentum 4. verziója 

Verzió diffúzió: 2022-10-13  

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Neuroventis Platform v1.X.X verziójára vonatkozik 

 

Új elemek a jelen verzióban 

▪ Egyértelműsítjük, hogy a Neuroventis platform valamely klinikai vizsgálathoz történő használata 
során az ebben az összefüggésben gyűjtött adatok tekintetében a Neuroventis nem 
adatkezelőnek, hanem adatfeldolgozónak minősül. 

 

További kérdéseivel, és ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy miként kezeljük személyes adatait, a 
Neuroventis adatvédelmi tisztviselőjét elérheti a privacy@neuroventis.care e-mail címen.  
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1. Cikk – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

1.1 Az Ön magánélete nagyon fontos számunkra. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: 
Adatvédelmi Tájékoztató) azért jött létre, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan kezeljük 
személyes adatait és Ön hogyan gyakorolhatja az adatok feletti ellenőrzést. Meghatározza a 
Neuroventis-szel szembeni törvényes jogait és kötelezettségeit. Adatvédelmi Tájékoztatónkat a 
jövőben módosításnak vethetjük alá. Ebben az esetben értesíteni fogjuk Önt és felkínáljuk annak 
lehetőségét, hogy az említett változtatásokat megtekintse, amelyeket egyértelműen megjelölünk 
majd az Adatvédelmi Tájékoztatóban. 
 
1.2 A Neuroventis BV, regisztrált székhelye: Groeneweg 35A, 3090 Overijse, Belgium; 
cégjegyzékszáma: 0671.531.790; (a továbbiakban „Neuroventis”) kezeli a személyes adatait, és 
„adatkezelőként” felelősséget vállal a személyes adatainak az Alkalmazásban és a Weboldalon 
történő kezeléséért.   
 
1.3 A Neuroventis egy szoftveres platform, ami a következőkből áll: Neuroventis Kezelőfelület az 

egészségügyi szakemberek számára és a Neuroventis Alkalmazások a betegek számára. A 
Neuroventis Kezelőfelület az egészségügyi szakemberek számára készült a krónikus 
neurológiai rendellenességekben szenvedő betegek követése, megfigyelése és kezelése 
érdekében. Egészségügyi szakember tanácsára, a beteg arra használhatja a Neuroventis 
Alkalmazást, hogy saját maga is követhesse és megérthesse a betegségét. A Neuroventis 
Kezelőfelülettel együtt minden egyes Neuroventis Alkalmazás egy külön krónikus neurológiai 
rendellenességet céloz meg: 

• A Neuroventis Helpilepsy Alkalmazás és a Neuroventis Kezelőfelület kifejezetten 
betegek és egészségügyi szakemberek számára készült a betegek epilepsziájának 
követése érdekében.  

• A Neuroventis MigraineManager Alkalmazás és a Neuroventis Kezelőfelület 
kifejezetten betegek és egészségügyi szakemberek számára készült a betegek 
migrénjének követése érdekében. 

Opcionálisan az adatai elérhetőek az orvosa számára a Neuroventis Kezelőfelületen keresztül, 
hogy követni tudja az Ön állapotát és a betegsége alakulását.  
 

1.4 A személyes adatok gyűjtését és kezelését szigorú feltételek szabályozzák, amelyeket 
jogszabályok írnak elő. A Neuroventis a következők szerint jár el: 

i. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az adatvédelméről szóló 2018. július 30-i 
belga Adatvédelmi Törvény; és/vagy  

ii. a 2016. évi EU-rendelet 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; 

iii. és/vagy az e rendelet végrehajtására vonatkozó összes (jövőbeli) belga jogszabály; és/vagy 
iv. a mobil egészségügyi alkalmazások magatartási kódexe. 
v.  

1.5 A jelen Adatvédelmi Tájékoztató többek között arra vonatkozik, hogy miként kezeljük az Ön 
személyes adatait „Szolgáltatásainkon” keresztül, melyek az Ön rendelkezésére állnak, és amelyek 
lekövethetőek és összekapcsolódnak a „Weboldalunkkal” https://helpilepsy.com/, a 
https://migrainemanager.care/ és a https://neuroventis.care és az „Alkalmazással”, amely alatt 
összességében a következő elemeket értjük: 

i. Neuroventis Kezelőfelület a Beteg és az Orvos számára;  

ii. Neuroventis Helpilepsy Alkalmazás; és  

iii. Neuroventis MigraineManager Alkalmazás.  

https://helpilepsy.com/
https://migrainemanager.care/
https://neuroventis.care/
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1.6. Abban az esetben, ha a Szolgáltatásokat a 13 évben meghatározott hozzájárulási korhatár 
alatti személy használja, a Szolgáltatások használata előtt szükséges a nevelő/szülő engedélye.  

Annak érdekében, hogy a Szolgáltatásainkat nyújtsuk Önnek, először szükségünk van az Ön kifejezett 
(a kívánt lehetőséget megerősítő, azaz “opt-in”) hozzájárulására jelen Adatvédelmi Tájékoztatónkkal 
kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy Ön elfogadja azt, ahogyan az Ön személyes adatait összegyűjtjük, 
használjuk és kezeljük.  

Ön nem köteles megadni nekünk a személyes adatait, azonban meg kell értenie, hogy abban az 
esetben, ha Ön visszautasítja bizonyos személyes adatok megadását, nem tudjuk Önnek a 
Szolgáltatásokat biztosítani.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön szintén nem köteles telepíteni az Alkalmazást. A beteg részéről az 
Alkalmazás telepítésének visszautasítása nem lesz hatással az orvosa által végzett kezelés minőségére.  

2. Cikk – A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK 

2.1. A részünkre Ön által megadott adatai: 
 Adatok Részletek Összefüggés 

1. 
Kategória 

Az Ön 
felhasználói 
adatai 

▪ a Neuroventis felhasználói 
fiókjával kapcsolatos 
információk; 

▪ az Ön elérhetőségével 
kapcsolatos adatok; 
valamint 

▪ ha a közösségi médián 
keresztül lépett a 
Neuroventis-szel 
kapcsolatba: közösségi 
média információk. 

Ez magában foglalja a 
neurológus időzónáját és 
kórházát. 
 

▪ a regisztrációs folyamat és az 
Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások 
használata során; 

▪ a betegén keresztül, aki Önt jelöli 
meg orvosaként; és 

▪ közösségi médián keresztül (pl. 
amikor lájkol minket vagy a 
Facebookon keresztül felveszi velünk 
a kapcsolatot). 

 
 

2. 
Kategória 

A 
Szolgáltatásokon 
keresztül történő 
kommunikáció 

▪ információk a Neuroventis-
szel, vagy az Alkalmazáson 
és/vagy a Szolgáltatásokon 
keresztül folytatott 
kommunikációról. 

▪ a regisztrációs folyamat és az 
Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások 
használata során; és 

▪ kérdőívek kitöltésén keresztül (pl. 
amikor visszajelzést ad nekünk, vagy 
amikor a Támogatási funkciót 
használja). 

3. 
Kategória 

Az Ön 
egészségügyi 
adatai (csak az 
Alkalmazásban) 
 

▪ az egészségi állapotára 
vonatkozó információk és 
az egészséghez kapcsolódó 
egyéb információk; és 

▪ harmadik fél eszközökről 
származó egészségügyi 
információk. 

Ez magában foglalja: Ez 
magában foglalja: kifejezett 
hozzájárulás, harmadik fél 
eszközökről származó adatok 
(csak Helpilepsy), betegség 
hozzávetőleges gyakorisága, 
kezelésekkel kapcsolatos 

▪ a regisztrációs folyamat és az 
Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások 
használata során; 

▪ harmadik fél eszközök vagy 
szolgáltatások, például a Google Fit 
vagy Apple Health Neuroventis-hez 
történő csatlakoztatásakor (de csak 
az Ön kifejezett és előzetes 
hozzájárulásával).  
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válaszok (megelőző és 
visszajelzések)*. 

4. 
Kategória 

Szolgáltatásaink 
Ön általi 
használata 

▪ felhasználói adatai, 
amelyeket sütik 
elhelyezésével szereztünk 
(lásd a 
Sütiszabályzatunkat); 

▪ olyan információk, melyek 
az Alkalmazás és/vagy a 
Szolgáltatásaink 
használatának „technikai” 
oldalához köthetők. 

Ez magában foglalja: Firebase 
Cloud Levelezés azonosító*, 
fiók létrehozási dátuma, utolsó 
aktivitás dátuma, kisegítő 
szolgáltatáson keresztül 
folytatott beszélgetések, 
mobilalkalmazással való 
interakció (görgetések, 
kattintások… ), 
webalkalmazásokkal való 
interakció (görgetések, 
kattintások… ). 
 

▪ sütik elhelyezésével (lásd a 
Sütiszabályzatunkat) 

 

* csak személyes adatok a Helpilepsy és MigraineManager alkalmazásokból 

2.2.  Adattakarékosság:  

Az összegyűjtött adatok minimalizálása érdekében egyes adatmezők kitöltése nem kötelező, Ön 
szabadon dönthet arról, hogy kitölti-e azokat. Ha úgy dönt, hogy nem tölt ki bizonyos mezőket, 
előfordulhat, hogy nem lesz hozzáférése a teljes Neuroventis Szolgáltatáshoz. 

3. Cikk – AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Szeretnénk kiemelni, hogy a Neuroventis-t egyetlen átfogó cél vezérli az Ön személyes adatainak 
gyűjtése és kezelése során, mégpedig az, hogy Önnek biztonságos, kényelmes és személyre szabott 
Neuroventis élményt nyújtson.  

Az adatok legnagyobb részét, amelyeket kezelünk, közvetlenül Ön adja meg nekünk. 

A jogos érdek azt jelenti, hogy a Neuroventis érdeke elsőbbséget élvez az Ön érdekével szemben, mivel 
személyes adatainak kezelése nem jelent kockázatot az alapvető jogai és szabadságai szempontjából. 

Személyes adatainak kezelése szükséges lehet az Ön és a Neuroventis közötti megállapodás 
teljesítéséhez, amely jogilag meghatározott lesz.  

Ezt szem előtt tartva, az Ön személyes adatait csak a következő célok érdekében kezeljük: 

3.1.  Általános célok 

 Adatok Jogalap Cél 

1. Kategória Az Ön 
felhasználói 
adatai 

A megállapodás 
aláírása 

Annak érdekében, hogy fiókját az Alkalmazáson kezelni 
tudjuk, és hogy biztosítsuk, hogy teljes mértékben 
kihasználhassa az Alkalmazás és a Szolgáltatások adta 
lehetőségeket az Ön által igényelt megállapodás aláírása 
alapján; és 

https://helpilepsy.com/wp-content/uploads/2020/09/cookies.pdf
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3.2.  Tudományos kutatási célok 

Emellett személyes adatainak némelyikét – beleértve az egészséghez kapcsolódó információkat (1-4. 
Kategória) – összegyűjtjük és speciális adatbázisba helyezzük. 

A fentiekben leírtak előtt:  

• Kizárólag belső használatra: az adatokat álnevesítjük (így csak további információ birtokában 
lehetséges a továbbiakban Önt az adatokkal kapcsolatba hozni) 

• Külső használatra: az adatokat anonimizáljuk (így a továbbiakban Önt semmilyen módon nem 
lehet majd az adatokkal kapcsolatba hozni). A Neuroventis ezt a módszert választja, mert egy 
ilyen adatbázis lehetőséget nyújt további tudományos kutatásra, a GDPR 89. cikkének 
megfelelően. 

Ezen adatbázis nem tartalmaz semmilyen személyesen azonosítható adatot, és amennyiben az 
adatokat harmadik felek számára elérhetővé tesszük, a Neuroventis gondoskodik arról, hogy azok 
anonimizálva legyenek. Ez azt jelenti, hogy Önt semmilyen módon nem lehet majd az ilyen módon 
továbbított adatokkal kapcsolatba hozni. Ezt a kifejezett és az előzetes hozzájárulására, valamint a 
Neuroventis jogos érdekére hivatkozva tesszük meg, az alkalmazás és szolgáltatások javítása 
érdekében.  

Önnek megvan a lehetősége arra, hogy kérje, hogy az anonimizált adatokat ne használják fel 
tudományos vagy statisztikai célokból. Amennyiben Ön így dönt, küldjön e-mailt a 
privacy@neuroventis.care e-mail címre. 

3.3. Közvetlen marketing 

Annak érdekében, hogy megfelelő módon és könnyen 
megkereshessük és értesíthessük Önt vagy, hogy Ön 
kényelmesen kapcsolatba léphessen velünk, amelyek 
mind az Ön által igényelt megállapodás aláírása alapján 
történnek. 

2. Kategória A 
Szolgáltatásokon 
keresztül 
történő 
kommunikáció 

A megállapodás 
aláírása (és ha 
szükséges, 
kifejezett 
hozzájárulás) 

Annak érdekében, hogy fiókját az Alkalmazáson kezelni 
tudjuk, és hogy biztosítsuk, hogy teljes mértékben 
kihasználhassa az Alkalmazás és a Szolgáltatások adta 
lehetőségeket az Ön által igényelt megállapodás aláírása 
alapján; és 
Annak érdekében, hogy megfelelő módon és könnyen 
megkereshessük és értesíthessük Önt vagy, hogy Ön 
kényelmesen kapcsolatba léphessen velünk, amelyek 
mind az Ön által igényelt megállapodás aláírása alapján 
történnek. 

3. Kategória Az Ön 
egészségügyi 
adatai (csak a 
Neuroventis 
Platformhoz)* 
 

Ön kifejezett 
hozzájárulása 

Az egészséggel kapcsolatos információkat annak 
érdekében kezeli a Neuroventis, hogy Ön használhassa 
az Alkalmazást és/vagy a Szolgáltatásokat az Ön által 
aláírt megállapodás alapján; vagy abban az esetben, ha 
az információ harmadik fél eszközéről vagy 
szolgáltatásából származik az Ön (kifejezett és előzetes) 
hozzájárulása alapján.  
Mielőtt a Neuroventis Platformot harmadik felek 
eszközeihez és szolgáltatásaihoz csatlakoztatná, 
javasoljuk, hogy nézze át azok beállításait. 

4. Kategória Szolgáltatásaink 
Ön általi 
használata 

Kifejezett 
hozzájárulás és 
jogos érdek 

Annak érdekében, hogy biztonságosan kezelhessük az 
adatait az Alkalmazásunkban és/vagy 
Szolgáltatásainkban, és hogy fejleszthessük ezeket, a 
Neuroventis-nek az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások 
fejlesztéséhez fűződő „jogos érdeke” alapján. 
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Az Ön személyes adatai direkt marketing célokra csak akkor lesznek felhasználhatóak, amennyiben Ön 
ehhez megadta a kifejezett és előzetes hozzájárulását.  

Abban az esetben, ha megadta a hozzájárulását és felkerül a Neuroventis közvetlen levelezőlistájára, 
a Neuroventis használhatja a személyes adatait abból a célból, hogy marketing anyagot, valamint más, 
a Neuroventis-hoz, annak termékeihez és/vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketing anyagot 
küldjön Önnek. 

Az Neuroventis az Ön személyes adatainak egy részét továbbíthatja saját partnerei felé olyan direkt 
marketinges célból, amely a Neuroventis-hez vagy annak termékeihez és/vagy szolgáltatásaihoz 
köthető. 

Ez a hírlevélre való feliratkozás visszavonható bármikor, ingyen, minden indoklás nélkül, bármelyik 
hírlevél alján a leiratkozás linkre kattintva. 

3.4.  Továbbítás harmadik felek számára 

A Neuroventis a harmadik feleket a megállapodás aláírása során felkéri arra, hogy biztosítsák az 
igényelt szolgáltatást 

▪ Annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel és biztosíthassuk az Ön számára azon 
eszközöket, amelyeken keresztül a betegével/orvosával kommunikálhat 

▪ Annak érdekében, hogy rögzíthessük a visszajelzését az Alkalmazással és/vagy a 
Szolgáltatásokkal kapcsolatban  

▪ Annak érdekében, hogy optimalizáljuk az Alkalmazással és/vagy a Szolgáltatásokkal 
kapcsolatos élményeit 

▪ Annak érdekében, hogy könnyebben elérhetőek legyünk, együttműködünk közösségimédia-
csatornákkal 

▪ Annak érdekében, hogy egészségügyi intézménye rendelkezésére bocsátsuk a kapott 
kezeléssel kapcsolatos adatokat  

A Neuroventis az Ön személyes adatait nem adja el, nem bocsátja ki, és nem adja át harmadik fél 
számára, kivéve a jelen tájékoztatóban előírt esetekben, vagy az Ön kifejezett és előzetes 
hozzájárulása birtokában. 

A Neuroventis minden jogi és technikai óvintézkedést megtesz az illetéktelen hozzáférés és használat 
megakadályozása érdekében. 

Hasonló szintű védelmet garantálunk azáltal, hogy másodlagos adatfeldolgozóink számára a jelen 
Adatvédelmi Tájékoztatóhoz hasonló szerződéses kötelezettségeket írunk elő és garantáljuk, hogy a 
beteg egészségügyi adatait védő orvosi titoktartási szabályok minden esetben tiszteletben vannak 
tartva. 

Ha a Neuroventis Platformon keresztül egy másik alkalmazásra, platformra vagy weboldalra irányítják, 
akkor egyéb feltételek és egyéb adatvédelmi- és sütiszabályzatok alkalmazhatók. Figyelembe kell 
vennie és el kell olvasnia ezeket a feltételeket, valamint az Ön által meglátogatott egyéb alkalmazások, 
platformok és weboldalak adatvédelmi és sütiszabályzatait. 

A Neuroventis tevékenységeinek teljes vagy részleges átszervezése vagy megszűnése esetén, ami által 
a Neuroventis átszervezi, átruházza, megszünteti üzleti tevékenységét, vagy ha a Neuroventis csődbe 
megy, személyes adatait új szervezetek vagy harmadik felek felé továbbíthatjuk. Ebben az esetben a 
Neuroventis előzetesen tájékoztatja Önt arról a tényről, hogy a személyes adatait egy harmadik fél 
részére továbbítja.  

3.5.  Jogi követelmények: 
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Rendkívüli körülmények között előfordulhat, hogy a Neuroventis köteles az Ön személyes adatait 
bírósági végzés alapján, vagy a kötelező jogszabályok és/vagy előírások betartása érdekében 
továbbítani. A Neuroventis, ha észszerűen lehetséges, megpróbálja előzetesen tájékoztatni Önt, 
kivéve, ha ezen információk közlésére jogi korlátozások vonatkoznak. 

3.6.  A személyes adatokat nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre: 

A Neuroventis gyűjti az Ön személyes adatait, majd azokat Európában tárolja. Sem a Neuroventis, sem 
pedig egyik adatfeldolgozója sem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen 
kívülre.  

3.7. A Neuroventis platform klinikai vizsgálathoz történő használata  

Ha a Neuroventis egy klinikai vizsgálat megbízójának támogatást nyújt (a megbízó a vizsgálatért felelős 
szervezet, például egy gyógyszeripari vállalat), a Neuroventis a klinikai vizsgálat során általa kezelt 
személyes adatok felett nem rendelkezik közvetlen irányítással vagy tulajdonjoggal. Az adatok 
gyűjtését vagy a Neuroventis részére feldolgozási célokra történő továbbítását megelőzően a megbízó 
felel az értesítésre, közlésre és/vagy hozzájárulás megszerzésére vonatkozó előírásoknak és 
jogszabályoknak való megfelelésért.  

A jelen klinikai vizsgálat keretében gyűjtött és kezelt személyes adatokat nem osztjuk meg és nem 
továbbítjuk, kivéve, ha a közöttünk és a megbízó között létrejött szerződéses megállapodások másként 
rendelkeznek. Ezek a megállapodások jogot biztosíthatnak számunkra a személyes adatok kezelésére 
vagy felhasználására szolgáltatási problémák megelőzése vagy kezelése, technikai problémák 
megoldásának támogatása, felhasználóink interakcióinak megválaszolása érdekében, vagy a 
jogszabályok által előírtak szerint.  

Ha Ön a vizsgálat résztvevője, felhívjuk figyelmét, hogy bármely közvetlen azonosításra alkalmas 
személyes adata, például neve, telefonszáma vagy e-mail címe csak az intézményének személyzete, 
illetve a Neuroventis azon képviselői számára érhető el, akik esetlegesen az intézménye vagy a 
platform támogatásához és működtetéséhez szükséges tevékenységeket végeznek. A közvetlen 
azonosításra alkalmas személyes adatokat nem adjuk át a megbízó részére.  

A monitor(ok), az auditor(ok), az IFT/FEB és a szabályozó hatóságok közvetlen hozzáférést kapnak az 
ilyen közvetlen azonosításra alkalmas személyes adatokhoz a klinikai vizsgálati eljárások és/vagy 
adatok ellenőrzése céljából.  

Ha Ön a klinikai vizsgálat résztvevője, és bármilyen kérdése van személyes adatainak a klinikai vizsgálat 
keretében történő elérésével, helyesbítésével, módosításával vagy törlésével kapcsolatban, kérjük, 
forduljon a vizsgálatvezetőhöz a tájékoztatás utáni beleegyezésének megfelelően.   

Ha Ön egészségügyi szakember, a vizsgálati személyzet tagja, vagy szolgáltatásokat nyújt ehhez a 
klinikai vizsgálathoz, kérjük, a személyes adatai elérésével, helyesbítésével, módosításával vagy 
törlésével kapcsolatos kérdéseit a megbízóhoz intézze. Ha a megbízó a személyes adatok eltávolítását 
kéri az adatvédelmi vagy a vonatkozó magánszféra-védelmi előírásoknak való megfelelés érdekében, 
ezen kérelmet teljesítjük. A bűnüldöző hatóságok személyes adatok közlésére vonatkozó bármely 
kérését továbbítjuk a megbízónak, kivéve, ha azt jogszabály tiltja, az ilyen közlésre irányuló kérésnek 
pedig akkor teszünk eleget, ha arra jogilag kötelesek vagyunk. 

4. Cikk – AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Személyes adatait addig tároljuk és kezeljük, amíg erre jogszabály alapján kötelesek vagyunk, vagy 
mindaddig, amíg ez elengedhetetlen az adatkezelés, illetve az Ön és a Neuroventis közötti szerződéses 
kapcsolat szempontjából.  

Ön bármikor  
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▪ abbahagyhatja az Alkalmazás használatát; és/vagy 

▪ eltávolíthatja azt; és/vagy 

▪ törölheti a fiókját (a beállításaiban).  

Ha törli fiókját, lehetősége lesz eldönteni azt, hogy törölni szeretne-e bármilyen olyan adatot, 
amelynek tárolásával megbízott minket. Ha törölni szeretné adatait, ez azt jelenti, hogy él a törléshez 
való jogával (lásd 5.2. pont).  

Ha nem törli a fiókját, a Neuroventis megtartja az adatairól Ön által mentett adatokat, mivel azok olyan 
orvosi információkat tartalmaznak, amelyek a jövőben fontosak lehetnek az Ön számára. Ily módon 
igénybe veheti a tartalék szolgáltatást, miközben nem aktív felhasználója más Neuroventis 
Szolgáltatásoknak – beleértve többek között a fent meghatározott Szolgáltatásokat.  

Azonban, ha többé már nem használja a Neuroventis-t, alkalmanként (azaz legalább háromévente 
egyszer) felkeressük Önt, hogy megkérdezzük, szeretné-e megőrizni az adatokat.  

Ha a Neuroventis többé már nem képes adatai megőrzésére, azokat elektronikus és általánosan 
elterjedt formában elküldjük Önnek.  

Ha nem gyakorolja a törléshez való jogát, a személyes adatait megőrizzük a következő ideg: ha nem 
használja a Neuroventis-t többé, akkor néha megkeressük (azaz legalább 3 évente egyszer) és 
megkérdezzük, hogy szeretné-e megőrizni az adatokat. Ha 30 év letelte után sem ad visszajelzést, 
töröljük a személyes azonosítóadatait. 

5. Cikk – AZ ÖN JOGAI 

Az adatkezeléstől és a jogalaptól függően több lehetősége is van arra, hogy személyes adatai 
tekintetében megőrizze az irányítást: 

5.1.  A hozzáféréséhez és másolat megszerzéséhez való jog 

Jogosult arra, hogy bármikor szabadon megszerezze a személyes adatait és hozzáférjen azokhoz, 
illetve hogy tájékoztassák az adatai kezelésének céljáról. Szeretnénk felkérni Önt, hogy nézze át a 
Feltételeinket a tárggyal kapcsolatos további információkért.  

5.2.  A helyesbítéshez, a törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön választhat, hogy megosztja-e személyes adatait a Neuroventis-szel.  

Jogosult arra, hogy megkérjen minket arra, hogy helyesbítsük azokat az adatokat, amelyek Ön szerint 
pontatlanok. Arra is jogosult, hogy a megkérjen minket arra, hogy kiegészítsük azokat az adatokat, 
amelyek Ön szerint hiányosak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy fiókja adatait bármikor módosíthatja az 
Alkalmazásban található „Beállítások” menüpont segítségével. 

Kérheti azt is, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését, ha úgy gondolja, hogy adatai 
pontatlanok, és erről később értesít minket. 

Emellett Ön jogosult arra is, hogy kérje a Neuroventis-től az adatai törlését, amennyiben azokat nem 
tudtuk anonimizálni.  

Az Ön által megadott egyes személyes adatok tekintetében a Neuroventis-t bizonyos jogi 
kötelezettségek terhelik, amelyek értelmében a Neuroventis nem törölheti vagy korlátozhatja az 
információkat.  

Ezen túlmenően a Neuroventis nem tudja törölni az eszközén tárolt adatokat. 

5.3.  A tiltakozáshoz való jog 
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Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha erre komoly és jogos indoka 
van. 

Jogosult arra is, hogy tiltakozzon a személyes adatainak közvetlen marketing célokból történő 
felhasználásával szemben. Ebben az esetben nem fogunk külön indokolást kérni. 

5.4.  Az adathordozhatósághoz való jog 

Jogosult arra, hogy a Neuroventis által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt 
formátumban megszerezze, és/vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbíttassa.  

5.5.  A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben az adatkezelés előzetes hozzájáruláson alapul, Ön jogosult ezt a hozzájárulást 
visszavonni. Amikor visszavonja a hozzájárulását, Neuroventis többé nem fogja kezelni az Ön adatait 
azon célok tekintetében, amelyekhez korábban a hozzájárulását kérte. Ebben az esetben Neuroventis 
törölni fogja adatait, kivéve, ha szükséges más céljainkhoz, a jogos érdekeinknek megfelelően. Az 
adatok kezelése megegyezésben foglaltakhoz mérten, jogi kötelességeinket követve, az Adatvédelmi 
Tájékoztatóban részletezett módon történik.  

5.6.  Jog ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált adatkezelés és a profilalkotás 

Neuroventis nem végez automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást az Öntől gyűjtött személyes 
adatok alapján akként, amely Önre nézve jelentős joghatással járna.  

5.7.  A jogai gyakorlása 

Jogainak gyakorlásáért nem kell díjat fizetnie, amennyiben nem aránytalan a követelése. Amennyiben 
kérelmet nyújt be, belátható időn belül válaszolni fogunk. 

Kérjük, írjon nekünk a a privacy@neuroventis.care címre, ha kérelmet szeretne benyújtani. 

5.8.  Panasztételi jog 

Ha aggályai merülnek fel személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, panaszt nyújthat be 
nekünk e-mailben a privacy@neuroventis.care címen;  

vagy postai úton a Neuroventis BV, Groeneweg 35A, 3090 Overijse, Belgium címen.  

Ha nem elégedett azzal, ahogy a panaszát kezeljük, Ön jogosult panaszt benyújtani a Belga 
Adatvédelmi Hatóságnál, amely a Neuroventis fő felügyeleti hatósága:  

Belga Adatvédelmi Hatóság 

Drukpersstraat 35, 1000 Brüsszel,  

Tel.: +32 (0) 2 274 48 00, Fax: +32 (0) 2 274 48 35,  

e-mail: contact@apd-gba.be 

Mindazonáltal bármikor szabadon kapcsolatba léphet saját európai adatvédelmi hatóságával. 

Ez nem befolyásolja a polgári bíróság előtti eljárást. 

Ha személyes adatai kezelése miatt kárt szenvedett, kártérítési igényt nyújthat be. 

6. Cikk – BIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS 

6.1. Olyan biztonsági intézkedéseket fogadtunk el, amelyek mind technikai, mind szervezési 
szinten alkalmasak a személyes adatok megsemmisítésének, elvesztésének, hamisításának és 
megváltoztatásának elkerülésére, valamint arra, hogy megakadályozzák az adatokhoz való illetéktelen 
hozzáférést vagy azok harmadik felek irányában történő véletlenszerű átadását, csakúgy, mint ezen 
adatok nem engedélyezett kezelését. Ennek ellenére, ha ezek az események bekövetkeznének és 

mailto:privacy@neuroventis.care
mailto:contact@apd-gba.be
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érintik az Ön személyes adatait, a Neuroventis indokolatlan késedelem nélkül értesíti Önt a 
jogsértésről, mellékelve a lehetséges hatásokat összefoglaló leírást és a jogsértés lehetséges káros 
hatásainak enyhítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó ajánlást. 

A Neuroventis gondoskodott az egészséggel kapcsolatos adatokat érintő összes kommunikáció 
titkosításáról. Ezenkívül az Európában található Neuroventis szerverekről az Amazon Web Services 
(AWS) szolgáltatással kapcsolatos információkat csak a Neuroventis és/vagy olyan csapattagjai 
és/vagy alkalmazottai olvashatják el, akik rendelkeznek a megfelelő kulccsal. A külvilág nem férhet 
hozzá ezekhez az információkhoz. Ezt a Neuroventis és az AWS közötti Adatkezelési megállapodás 
biztosítja.  

6.2. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok automatikus továbbítása az Orvos felé csak azután 
lehetséges, hogy a Beteg a mobileszközén keresztül az Orvosa fiókját megfelelően összekötötte a saját 
fiókjával. Ennek helyes elvégzése a beteg kizárólagos felelőssége.  

6.3. Egyúttal Ön is felelős az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások és azok adatainak biztonságáért, 
pl. azáltal, hogy nem engedélyezi harmadik felek számára a saját személyes Neuroventis fiókjának 
használatát az Alkalmazáson és/vagy Szolgáltatásokon keresztül, és megakadályoz minden egyéb, nem 
engedélyezett hozzáférést a bejelentkezési és hozzáférési kódjához. Kizárólag Ön felel az Alkalmazás 
és/vagy Szolgáltatások eszközén történő, IP-címével és azonosító adataival kapcsolatos használatáért, 
valamint azok titkosságáért. 

6.4.  Minden esetben azonnal értesítenie kell a Neuroventis-t személyes fiókja jogosulatlan 
használatáról a privacy@neuroventis.care e-mail címen keresztül.  

7. Cikk – IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a belga jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, értelmezni és 
végrehajtani, amelyek kizárólagosan alkalmazandók az esetlegesen felmerülő jogvitákra. 

A brüsszeli bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 
értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő viták rendez. 
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