
 

 

 

 

A LATI Dente Kft Adatkezelési 

tájékoztatója 

 
 

Köszönjük, hogy felkeresett minket személyesen, telefonon vagy e-mailben illetve látogatja 

honlapunkat, Facebook oldalunkat. Alábbiakban megismerheti adatkezelési tájékoztatónkat, melyet 

az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) 

valamint a hatályos hazai jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelve alakítottunk ki.  

 

 

A szekszárdi Mosolyrendelő, valamint a www.mosolyrendelo.hu honlapunk és a 

www.facebook.com/Mosolyrendelo.Szekszard Facebook oldalunk tulajdonosaként és 

üzemeltetőjeként az Ön adatainak felelős kezelője a: 

LATI Dente Kft. 

Postacímünk 7121 Szálka Táncsics Mihály utca 12. 
Telephely (rendelő) címe 7100 Szekszárd Csokonai utca 7. 
Telefonszámunk +36 74 581 675 
E-mail címünk info@mosolyrendelo.hu 
Cégjegyzék szám 17 09 010026 
Adószám 24669078-1-17 
Képviseli dr Bács Laura 
Adatvédelmi Tisztviselő Rács Tibor 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége info@mosolyrendelo.hu 

 

Biztosítjuk Önt, hogy személyes adatainak kezelőjeként mindenkor jogszerűen, tisztességesen járunk 

el. Ezen tájékoztatóban ismertetjük az Ön adataival kapcsolatos jogait, az adatgyűjtés és használat 

módját, kinek adjuk át és meddig tároljuk azokat. Jelen tájékoztatónkban személyes adat alatt azon 

adatait értjük, melyek egyértelműen alkalmasak az Ön azonosítására. 

 

 

 

http://www.mosolyrendelo.hu/
http://www.facebook.com/Mosolyrendelo.Szekszard


Alkalmazott jogszabályok 

Személyes adatait mindenkor a hatályban lévő jogszabályok alapján kezeljük. Adatkezelési 

tájékoztatónk készítésekor kiemelt figyelmet szenteltünk az alábbi törvényekben, rendeletekben 

foglaltaknak. 

• Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

• Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

• 62/1997. (XII. 21.) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének 

egyes kérdéseiről szóló Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet 

• A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 

• A 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény  

• Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy 

„GDPR”) 

• 39/2016. (XII. 21.) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes 

szabályokról szóló EMMI rendelet 

• A 2017. évi CL., az adózás rendjéről szóló törvény 

• A 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelete az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adatok köréről 

 

Személyes adataihoz kapcsolódó jogai 

1. Tájékoztatás, adataihoz való hozzáférés 

Bármikor kérhet tájékoztatást arról, kezeljük-e az Ön adatait. Ha igen, kérhet tájékoztatást 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról valamint az 

adatfeldolgozóink adatairól. Kérésére tájékoztatjuk arról, hogy kik és milyen célból kapják-

kapták meg adatait.  

2. Helyesbítés 

Bármikor kérheti az általunk kezelt hibás vagy megváltozott adatainak javítását. 

 

3. Törlés 

Kérésére bármikor töröljük az általunk kezelt személyes adatait, amennyiben jogszabály nem 

kötelez minket annak tárolására. 

 

4. Adat átadás, továbbítás 

Bármikor kikérheti, illetve kérheti, hogy más adatkezelő számára átadjuk az általunk kezelt 

személyes adatait. 

Amennyiben fenti jogait érvényesíteni szeretné, keressen bennünket elérhetőségeink bármelyikén. 

Személye hitelt érdemlő azonosítását követően néhány napon belül teljesítjük kérését. 

 

 



Az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételhez kötődő adatkezelés 

Önnek lehetősége van kapcsolatba lépni velünk 

1. Facebook oldalunkon keresztül 

2. Honlapunkon található űrlapon keresztül 

3. Telefonon 

4. E-mailben 

5. Személyesen 

az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok 

valódiságára és helyességére. A hibás vagy hiányos adat akadályozhatja a kapcsolattartást. A 

birtokunkba került adatait csak a rendelő munkatársai ismerhetik meg és az Önnel való 

kapcsolattartásra használjuk, csak akkor őrizzük meg, ha időpontot is egyeztetünk.  

A kezelt adatai: 

1. Neve 

2. Lakcíme 

3. Telefonszáma 

4. E-mail címe 

A fogászati kezeléshez, fogmű készítéshez, utógondozáshoz, 

számlázáshoz, törvényi előírásoknak való megfeleléshez kötődő 

adatkezelés 

Fogászati kezelés, utógondozás, kapcsolattartás 

Amennyiben igénybe veszi fogászati szolgáltatásunkat az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán 

alapul. Adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára és helyességére. A hibás vagy 

hiányos adat akadályozhatja a kapcsolattartást, dokumentálást, a kezeléssorozat szervezését 

valamint az utógondozást. A birtokunkba került adatait a rendelő munkatársain kívül partnereink és 

törvényi előírás alapján egyes hatóságok ismerhetik meg. Az Ön fogászati kezeléséhez, hatósági 

előírásoknak való megfelelésre, az Önnel való kapcsolattartásra használjuk. 

A kezelt adatai: 

1. Neve  

2. Lakcíme 

3. Születési ideje, helye 

4. Telefonszáma 

5. E-mail címe 

6. TAJ száma (társadalombiztosítási azonosítójel) 

7. Egészségpénztári azonosítója 

8. A kezelés során keletkezett egészségügyi adatai 

9. A kezeléshez feltétlenül szükséges korábbi egészségügyi ellátásának adatai 

10. CT és Röntgenfelvételei 

11. Arcáról, fogazatáról készült fénykép- és videófelvételei 

Fenti adatait a FLEXI-DENT felhő alapú fogászati szoftverben rögzítjük és az üzemeltető szerverein 

tároljuk. 



 A szoftver üzemeltetője, adatfeldogozónk a Flexi Medical Hungary Zrt: 

Cím 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. 
Telefon +36 (1) 792-1234 
E-mail salest@flexi-dent.hu 
Honlap www.flexi-dent.hu 
Adatkezelési szabályzat https://www.flexi-dent.hu/page/adatvedelem 

Fenti adatait a jelenleg érvényes törvényi szabályozás előírásainak megfelelően őrizzük meg. 

Egészségügyi és személyazonosító adatai 30 év 

Zárójelentés 50 év 

CT röntgenfelvételek 10 év 

 

Fogmű készítéshez kapcsolódó adatkezelés 

Fogászati kezelése során fogpótlások, szájsebészeti fúrósablonok gyártásához szükség lehet harmadik 

fél bevonására. Az átadott adatokat beteg azonosításra használjuk. A fénykép és videófelvételek 

segítik a fogtechnikát abban, hogy a fogműve mind funkciójában, mind esztétikailag tökéletes legyen. 

A kezelt adatai: 

1. Neve  

2. CT és röntgenfelvételei 

3. Arcáról, fogazatáról készült fénykép- és videófelvételei 

Az alábbi fogtechnikákkal dolgozunk: 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

 

Fenti adatfeldolgozók a velünk történt havi elszámolás után törlik az Ön adatait. 

 

 

 

Adatfeldolgozó Ágoston Precíz-Dental Kft. 
Cím 7624 Pécs, Szigeti út 50. 
Telefon +36 (30) 470 9987 
E-mail precizdental@gmail.com 
Honlap www.agostonprecizdental.hu 

Adatfeldolgozó MeshDent Kft. 
Cím 1139 Budapest, Petneházy u. 14 
Telefon +36703619962 
E-mail meshdentkft@gmail.com 
Honlap http://meshdent.hu/ 

http://www.flexi-dent.hu/
https://www.flexi-dent.hu/page/adatvedelem
http://www.agostonprecizdental.hu/
http://meshdent.hu/


Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Fogászati kezeléséről minden esetben elektronikus számlát állítunk ki. 

A kezelt adatai: 

1.Neve  

2.Lakcíme 

3.Egészségpénztári azonosítója 

Elektronikus számláját a FLEXIDENT felhő alapú fogászati szoftverben állítjuk ki és az üzemeltető 

szerverein tároljuk. A szoftver üzemeltetője, adatfeldogozónk a Flexi Medical Hungary Zrt. 

Cím 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. 
Telefon +36 (1) 792-1234 
E-mail salest@flexi-dent.hu 
Honlap www.flexi-dent.hu 
Adatkezelési szabályzat https://www.flexi-dent.hu/page/adatvedelem 

Ezen számlákat természetesen könyvelésünkben is megőrizzük. Adatfeldolgozónk az ORIKO Könyvelő 

és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

 

 

Ezen pénzügyi bizonylatokat a jelenleg érvényes törvényi szabályozás előírásainak megfelelően 8+1 

évig őrizzük meg. 

Törvényi előírásoknak való megfeleléshez kötődő adatszolgáltatás 

A törvényi előírásoknak eleget téve minden számlát beküldünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 

(NAV), minden Fogászati ellátásáról adatot szolgáltatunk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Térbe (EESZT), minden fogászati implantátum beültetéséről személyes adatot szolgáltatunk a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) Központ Implantátumregiszterébe.  

• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére szolgáltatott személyes adatai: 

1. Neve  

2. Lakcíme 

3. Egészségpénztári azonosítója 

Adatkezelő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

Cím 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. 

Postacím 1373 Budapest, Pf. 561. 

Telefonszám +36 (1) 428-5100 
E-mail cím nav_kozpont@nav.gov.hu 
Adatvédelmi Tájékoztató https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem 
Adatvédelmi Tisztviselő dr. Balaska Andrea 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége ki.szszf@nav.gov.hu 

 

Fenti adatait a jelenleg érvényes törvényi szabályozás szerint 8+1 évig tárolja. 

Cím 7630 Pécs, Palahegy utca 51/2. 
Telefon +36 (72) 211 521 

http://www.flexi-dent.hu/
https://www.flexi-dent.hu/page/adatvedelem


• Az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) szolgáltatott személyes adatai: 

1. TAJ száma  

2. Naplósorszám 

Adatkezelő: Országos Kórházi Főigazgatóság 

Postacím 1125 Budapest, Diós árok 3. 
Telefonszám +36 1 356 1522 
Adatvédelmi Tájékoztató https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem 
Adatvédelmi Tisztviselő Dr. Sebestyén Kálmán 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége sebestyen.kalman@okfo.gov.hu 

 
Fenti adatait a jelenleg érvényes törvényi szabályozás előírásainak megfelelően őrzik meg. 

Egészségügyi és személyazonosító adatai 30 év 

Zárójelentés 50 év 

CT röntgenfelvételek 10 év 

 

• A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) Központi Implantátumregiszterébe 

szolgáltatott személyes adatai: 

1. Neve  

2. Születési dátuma 

3. Lakcíme 

4. TAJ száma (társadalombiztosítási azonosítójel) 

5. Telefonszáma 

Adatkezelő: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Postacím 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. 
Telefonszám +36 1 8869-300 
E-mail cím implantatum@ogyei.gov.hu 
Adatvédelmi Tájékoztató https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége adatvedelem@ogyei.gov.hu 

 

Fenti adatait a jelenleg érvényes törvényi szabályozás előírásainak megfelelően őrzik meg. 

 

• Egyéb hatósági megkeresésre szolgáltatott személyes adatai: 

Valamely hatósági vizsgálat során az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) 

hivatalos megkeresésében kért adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez nem tudjuk az Ön 

hozzájárulását kérni, mivel ez törvényben meghatározott kötelességünk. 

 

Az így átadott adatait a jelenleg érvényes törvényi szabályozás előírásainak megfelelően őrzik 

meg, melyről tájékoztatást az illetékes hatóság tud adni. 

 

 

 

 

 

mailto:sebestyen.kalman@okfo.gov.hu


Publikációhoz kötődő adatkezelés 

Bizonyos eseteinket honlapunkon, facebook oldalunkon, illetve szakmai fórumokon publikáljuk. A 

publikációhoz a kezeléséről készült fényképeit, CT- röntgenfelvételeit és videófelvételeit esetleg 

életkorát, nemét használjuk fel. További adatait nem használjuk. A kezelésének publikációja 

mindenkor az Ön írásos beleegyezésével történik. 

Ezen adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig használjuk. 

Adatbiztonság 

Személyes adatait kizárólag elektronikus formában, fogászati CT és röntgenfelvételek kivételével 

Flexi-dent felhő alapú fogászati szoftverben tároljuk. A CT és röntgenfelvételeket saját 

számítógépünkön tároljuk. Számítógépeinket zárható helyiségekben helyeztük el. A 

számítógépeinkhez és a Felxi-dent szoftverhez munkatársaink egyedi jelszó használatával férhetnek 

hozzá. Rendelőnkbe a bejutás kulccsal és a riasztó rendszerhez egyénenként adott egyedi kóddal 

lehetséges. 

Panaszkezelés, Jogorvoslat 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos 

adatvédelmi követelményeket, arra kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz 

fordulna panaszával, a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében hívja fel 

figyelmünket erre elérhetőségeink valamelyikén. Ha sérelme továbbra is fennáll: 

1. panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Cím 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím 1363 Budapest, Pf. 9. 
Telefon +36 (1) 391-1400 
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap www.naih.hu 
 

2.   bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), 

illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi 

Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

Adatvédelmi tájékoztatónk módosítása, közzététele 

Adatvédelmi tájékoztatónkat bármikor módosíthatjuk, frissíthetjük. A megváltozott tájékoztató a 

publikálásával hatályos, és az azt követően keletkezett adatokra vonatkozik, visszamenőleges hatálya 

nincs. Mindenkori érvényes Adatkezelési tájékoztatónkat a weboldalunkon és facebook oldalunkon 

tesszük közzé. 

 

2021. augusztus 17. 
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