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TRIOMED HUNGARY KFT.

Adatkezelési Tái ék oztatőia

A TRI0MED HUNGARY Kft. (6725 Szeged Répás u.18/a) továbbiakban Triomed Kft.,
tájékoztatja Ont azEIJ 2076/679.számú Rendelete (20t6.áprilris27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95 / a6 /EK irányelv hatályon kívül helyezésérő|
(GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan
az alábbiak szerint:

L.) Az adatkezelés célia és iogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés
i dőtartam a, az adatokh oz hozzáÍér ők kö re, a dattováb b ítás :

Gyászfeldolgozás Módszer Specialista képzés során személyes adatainak
kezelése: Amennyiben Ön specialista képzésen vesz részt Triomed Kft. által
meghirdetett képzésen, úgy az a|ábbi személyes adatait kezeljük:

név
lakcím
email cím
telefonszám
adószám

Azadatkezelés jogalapja a GDPR 6' cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a,,szerződés
teljesítése', illetve c') pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. A képzés elvégzésével
és a képzési díj megfizetésével a Triomed Kft. és Ön között szerződésjön létre, illewe a
Triomed Kft.t számviteli kötelezettségek terhelik.

Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 éüg kezeljük.

Adataihoz a TriomedKft. kijelölt munkavállalói és a Triomed Kft.részére informatikai
s zolgáltatást nyúj tók férhetnek hozzá.

Táiékoztatiuk, hogy a specialista képzés során megadott adatait arra is
felhasználiuk, hogy Önnek preferenciái alapján táiékoztatásokat küldiünk azon
érdeklődési körének megfelelő rendezvényeinkről, kedvezmény értesítőinkről, a
rendezvényekkel kapcsolatos hasznos információkról, és specialista
tevékenységét néwel és elérhetőséggel meghirdessük a
www.gya$zfel dol gozamodqzer.hu weboldalon.
Ez esetben az adatkezelés iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontia, a jogos
érdek. Adatait a iogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeliük.

A GDPR előszava kimondia, hogy személyes adatok közvetlen uzletszerzési célú
kezelése iogos érdeken alapulónaktekinthet, amennyiben az érÍntett részére
korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyúitás során szereztük meg a
személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló
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terméket, szolgáltatást reklámozni iogosult az Adatkeze|ő, amennyiben a
leiratkozás lehetőségét felajánlia.
Hírlevelünk, weboldalunk SpecÍalista keresőie, és minden direkt marketing
értesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifei ezetten megadia.

Táiékoztatiuk, hogy a specialista képzés során megadott adatait arra is
felhasználiuk, hogy önnek preferenciái alapián táiékoztatásokat küldiünk az Ön
érdeklődési körének megfelelő rendezvényeinkről, kedvezmény értesítőinkről, a
rendezvényekkel kapcsolatos hasznos információkról.
Ez esetben az adatkezelés iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontia, a iogos
érdek Adatait a iogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáÍg kezeliük.

A GDPR előszava kÍmondia, hogy személyes adatok közvetlen uz|etszerzési célú
kezelése iogos érdeken alapulónaktekinthet, amennyiben az érintett részére
korábban végzettértékesítés vagy szolgáltatásnyúiLás során szereztük meg a
személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló
terméket szolgáltatást reklámozni iogosult az Adatkezelő, amennyiben a
leiratkozás lehetőségét felaiánli a.
Hírlevelünk és minden direkt marketing értesítőnk a leiratkozás lehetőségét
kifeiezetten megadia.

L.2. Hírlevél küldés, direkt marketing:

Direkt marketing, hírlevél küldés során a Triomed Kft. az Ön alábbi személyes adatait
kezeli:

- név
- email cím
- érdeklődési kör

Azadatkezelés jogalapja a GDPR 6' cikk, 1.) bekezdés, a.) pontja alapján az ön
hozzájáru|ása. A weboldalon adatai megadásával egy időben külön hozzájárulást is
kérünk Öntől.

Adatait visszavonásig kezeljük. Ön iogosult arra, hogy hozzáiárulását bármíkor
visszavonia. Ahozzájárulás visszavonása nem érinti ahozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ahozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás díjmentes és ezt a
www. wa s zf eldols.oza s m o ds ze r. h u h o nl ap o n, va sv az
iroda@waszfeldolsozasmodszer.hu e-mail címen teheti mes. díimentesen.

Megadott adatait arra is felhasználjub hogy a preferenciái alapján rendezvényeinkkel
kapcsolatosan táj éko ztatőkat, megkereséseket küldj ünk Önnek.

Táiékoztatiuk, hogy amennyÍben Ön korábban specialista képzés során adta meg
adatait, űgy azadatkezelés iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.)pontia, a iogos
érdek. Adatait a iogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeliük'



A GDPR előszava kÍmondia, hogr személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú
kezelése iogos érdeken alapulónaktekinthet, amennyiben az érintett részére
korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyúitás során szereztiik meg a
személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló
terméket, szolgáltatást reklámozni iogosult az Adatkezelő amennyiben, a
leiratkozás lehetőségét felaiánlia.
Hírlevelünk és minden direkt marketingértesítőnk a leiratkozás lehetőségét
kifeiezetten megadia.

Adataihoz a Triomed Kft. kijelölt munkavállalói és a Triomed Kft. részére informatikai
szolgáltatást nyújtókés a direkt marketingünk teljesítésével kapcsolatosan részünkre
szol gáltatást nyúj tó p artnereink férhetnek hozzá.

2.) AzAdatkezelő: Triomed Hungary Kft.

Adatvédelmi tisztségviselőt társaságunk nem alkalmaz.

Adatkezelő elérhetősége:
Cím:6725 Szeged Répás u.18/a
Kősző Andrea iro davezető
email: Iroda@gyaszfeldolgozasmo dszer.hu

3.) Személyes adatai tárolása és a biztonsági védelem:
Személyes adatait a Kft. telepehelyén (672L Szeged, Madách u. 6.) lezárt szobában és
|ezártszekrényben tároljuk jelszóval védett adathordozó merevlemezen.

Társaságunk megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében,
hogy adataihoz harmadik szemé|yhozzá ne férhessen.
Informatikai rendszerünk jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való
hozzáférést csak olyan munkatársainknak és adatfeldolgozóknak biztosÍtjuk, akiknek
arra szükségük van az adott feladataik ellátása érdekében.
Személyes adatokat kizárő|agtitkosított formában engedélyezzük továbbítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról munkatársaink oktatásban
részesültek/részesülnek.

4.) Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt megillető iogok:

a.) hozzáféréshez való iog (GDPR 15. cikk): On jogosult arra, hogy információt
kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e illeWe
jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az e
táj éko ztatób an s zerep l ő info rmá ci ó kh o z. Az adatkezel é s tárgyá t kép ező
személyes adatok másolatát az Ön kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Az Ön által
kért további másolatokért a TriomedKft. csak az adminisztratív költségeken
alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel' Ha kérelmét elektronikus úton
nyújtotta be,az információkat mi magunk is elektronikus úton küldjük meg
Önnek kivéve, ha eztÖn másképpen kéri.



b') helyesbítéshez való iog (GDPR 16' cikk): ön jogosult arra, hogy kérés ére az
Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatokat. Ön kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

c.) törlésh ezva|ő iog (GDPR 17. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére a
Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait.
Társaságunk köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni,
amennyiben:

- azadatkezelésnek az Önhozzájárulása a jogalapja és Ön ezt visszavonja,
amennyiben nincs másik j oga|apja az adatkezelésnek,

. a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes
adatra abból a célból, amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,

- a személyes adatok kezelése jogellenes,
. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget é|vezőjogszerű okaz

adatkezelésre,
- a személyes adatait a Triomed Kft.t kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.

A jelen c.) pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes
adatok kezelését előíró a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények
előterjeszt éséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

d.) elfeledtetéshez való iog: Amennyibenaz adatkezelő nyilvánosságrahoztaa
személyes adatait és azttörölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket -
ideérWe technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassuk az
adatokat keze|ő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.

e.) adatkezelés korlátozásához való iog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy
kérésére azadatkezelő korlátozzaaz adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:

f.) . 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;

g.) . az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozásáu

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

i') . az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek.e az érÍntett jogos indokaival szemben.

j.) adathordozhatősághoz való iog (GDPR 20. cikk):Ön jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó és az adatkeze|ő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy eztakadá|yoznáazazadatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.



tiltakozáshoz való iog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
aTriomed Kft. által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az
adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.Ha a személyes
adatainakkezelése közvetlen uzletszerzés érdekében történik, önjogosultarra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideérwe a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
iz|etszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen uz|etszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
a fenti jogokkal kapcsolatos táiékoztatáshoz való iog (GDPR 12.cikk):
ATriomedKft. késedelem nélkül, de legkésőbb azÖn kérelme beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatjaÖnt az adatkezeléssel kapcsolatos
körülményekről. A tájékoztatás ingyenes' Amennyiben azon kérése
e gyértelműen megalap ozatlan v agy tttl.ző, űgy az adminisztratív és szerű
költségeket a Társaságunk felszámíthatja Önnel szemben vaw aZ
adatszolgáltatást megtagadhatj a.

m')panasztételhez való iog (GDPR 77.cikk): ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen,
ha megítélése szerint adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit. Panasza a
Nemzeti Adawédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: It25. Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1 39It470,
email: ugyfelszolgalat@naih.hu) teheti meg.

n.) iogorvoslat ioga (GDPR 79. cikk): amennyiben úry ítéli meg, hogy személyes
adatainak kezelése során megsértették a GDPR.ban felsorolt jogait, úgy
társaságunkkal szemben bírósági eljárást indíthat a Triomed Kft. tevékenységi
helye szerinti tagállami bíróság e|őtt' Azilyen eljárás megindítható azön
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is'

5. Személyes adataival kapcsolatos táiékoztatástKószó Andrea irodavezetőtől kérhet
az Íroda(Dgyaszfeldolgozasmodszer.hue-mail címen, illetve postán a Triomed Kft.
székhelyének címén. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér, úgy erről jegyzőkönyvet
veszünk fel és atájékoztatás megadása előtt személyes adataival köteles beazonosítani
magát'

Hatályos 20IB. május zí-tő|
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TRIOMED HUNGARY Kft.

k.)

r.)


