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Általános Adatvédelmi szabályzat 

 

MDD magánorvosi szoftver platformfüggetlen kiegészítő szolgáltatásához 

MDD magánorvosi szoftver felhasználásához 

MDD 2002 Kft. weboldalának felhasználásához 

 

Kiadva: 2021. 10. 05.   

 

Bevezetés 

Jelen dokumentum az MDD vényíró 3.0, illetve az MDD magánorvosi szoftver márkanéven 

azonosított, az MDD 2002 Kft. tulajdonában lévő szoftver és szoftverhez kapcsolódó 

kiegészítő platformfüggetlen távol elérését biztosító, szerver alapú szolgáltatás, illetve az 

MDD 2002 Kft által üzemeltett www.mdd2002.hu weboldal adatvédelmi tájékoztatója. A 

jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az MDD 2002 Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 

15/D; Cg. 01-09-707904; adószám: 12878547-2-43); a továbbiakban: Adatkezelő által 

alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. 

 

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 

 

Szolgáltató neve MDD 2002 Kft 

Ügyvezetője Dr. Szlávik János 

Szolgáltató címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D; 

Szolgáltató telefonos elérhetősége 06-1-209-1370 

Szolgáltató e-mail címe info@mdd.hu 

 

A jogszabályi környezet változása és a szoftver folyamatos fejlesztése miatt szükség lehet a 

jelen tájékoztató módosítására, ezért fenntartjuk a jogot jelen dokumentum megváltoztatására. 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen dokumentum tartalmát, hogy mindig tisztában legyen 

a legújabb módosításokkal. 

 

Adatvédelmi tisztviselő: Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem 

köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi 

szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak 

magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű 

megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve 

büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre 

vonatkozó személyes adatot. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

Az MDD 2002 Kft. által működtetett weboldalon (www.mdd2002.hu) történő regisztráció/ 

megrendelés elküldése szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletetre. A www.mdd.hu 

weboldalról letölthető jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellett a szolgáltatás további részleteit 

az Általános Szerződési Felek tartalmazzák. 
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MDD 2002 Kft. hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, ezért a látogató, aki Felhasználó 

kíván lenni a regisztráció véglegesítése előtt a vonatkozó négyzet bepipálásával adhatja 

hozzájárulását adatainak a vonatkozó Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerinti 

kezeléséhez.  

Jelen adatvédelmi szabályzat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így az Európai Unió 

2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletével és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban készült, 

és célja, hogy a www.mdd.hu látogatóit, Felhasználóit, valamint az MDD magánorvosi 

szoftver és VPS kiegészítő szolgáltatásnak Felhasználóit tájékoztassa a róluk gyűjtött 

személyes adatok köréről, továbbá ezen adatok felhasználási módjairól.  

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az 

adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”); 

 

Milyen jogai vannak az adatkezelés időszaka alatt?  
 

Önt az alábbi jogok illetik meg: 

1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. 

2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz. 

3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, 

jogában áll javítást kérni. 

4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hoz-

zájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés ön-

kéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken 

alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező 

jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését. 

5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat. 

6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adata-

inak pontosságát, addig, amíg MDD 2002 Kft. ellenőrzi azok pontosságát, vagy jogi igény 

érvényesítéséhez. 

7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni. 

 

Jogorvoslati lehetőség 

 

Amennyiben Felhasználó úgy tapasztalja, hogy az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi 

követelményeknek, illetve az Adatkezelő megsértette személyes adataihoz fűződő jogait, úgy 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36-1-391-1400,  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) fordulhat panasszal. 

 

 

Az adatkezelés irányelvei 

 
Tájékoztatás az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésről   

Az Adatkezelésre az Adatkezelő mdd2002.hu honlapjára továbbá az MDD magánorvosi 

szoftver és VPS kiegészítő szolgáltatására regisztrált Felhasználóinak önkéntes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyben a Felhasználó hozzájárul 

ahhoz, hogy az oldal és programok használata során általa közölt személyes adatai 
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felhasználásra kerüljenek. A szolgáltatások használata során Adatkezelő részéről az 

adatkezelés jogalapja Adatkezelő (Szolgáltató) Felhasználóinak esetében a szolgáltatási 

szerződés teljesítésére vonatkozóan a GDPR 6. cikk (1) bek. a), b pontjai.  

 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a 

Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § 

(1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR 

rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A 

Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként 

veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.  

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó 

külön hozzájárulása nélkül végezhető.  

 

Tájékoztatás jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelésről 

 

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés 

céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály 

rendelkezései irányadók.  

 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától 

független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. 

MDD 2002 Kft, mint Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal 

kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a weboldalra regisztrált Felhasználó 

azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi 

CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, 

e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. 

MDD 2002 Kft. a számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, 

szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére 

vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén. 

 

Az adatkezelés során a megadott személyes adatokat csak a szükséges mértékig és csak az 

Adatkezelő alkalmazásában álló fejlesztők vagy a vele alvállalkozói szerződésben lévő 

adatfeldolgozók ismerhetik meg (Adatfeldolgozók), akik munkájukat szigorú titoktartási 

kötelezettség mellett végzik. 

Természetes személyek esetén Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. 

A megadott adatok érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

Fontos adatkezelési információk 
 

AZ MDD szolgáltatások: platformfüggetlen távoli elérés megrendelése, MDD 

magánorvosi  szoftver megrendelése esetén  Öntől az alábbi személyes adatokat kérjük: 
1.1. Természetes személyek esetén: név, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége 

e-mailben és telefonon,  
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1.2. Jogi személyek esetén: cégnév, székhely, számlázási és levelezési cím, adószám, 

bankszámlaszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben és telefonon, 

számlázási adatok 

1.3. Adatkezelő különleges és szenzitív adatokat nem kezel. 

 

Milyen adatkezelési folyamatokat végzünk? 

 

A személyes adatok biztonságos kezelését, a Felhasználó és a Felhasználó ügyfeleinek 

információs önrendelkezési jogának biztosítását a Felek alapvető fontosságúnak tekintik. A 

Szolgáltató, mint az Ekt. rendelkezései szerinti Alkalmazásszolgáltató a Felhasználó 

ügyfeleinek, alkalmazottainak a személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak tekintendő, 

így ezen személyes adatok kezelőjének a Felhasználó minősül. Erre tekintettel a Felhasználó, 

mint adatkezelő felel az ügyfelei adatainak jogszerű, a mindenkori hatályos info.tv. szerinti és 

az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú 

rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban történő adatkezeléséért.  

 

Fentiek szerint Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy Felhasználó köteles a saját, 

vagy ügyfelei adatai tekintetében meghatározni a kezelt személyes adatok vonatkozásában az 

alábbiakat: - érintett, adat kategória, adat forrása, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja, 

adatkezelés időtartama Továbbá fontos meghatározni, hogy ki / kik a személyes adatokat 

kezelő(k) illetve az adatfeldolgozók.  

 

Szolgáltató az MDD virtuális szerver biztosítása okán adatfeldolgozónak minősül így 

Szolgáltató adatait kell feltüntetni, mint adatfeldolgozással megbízott partner. Az ÁSZF 

elfogadásával és az MDD virtuális szerver megrendelésével Felhasználó megbízza 

Szolgáltatót adatfeldolgozói tevékenység ellátásra, az adatfeldolgozó tevékenység során 

Szolgáltató biztosítja az MDD magánorvosi szoftver biztonsági mentését, és az adatok 

virtuális szerveren felhő alapon történő tárolását.  

 

Az MDD virtuális szerver szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az adatbázis egyszeri 

átmentése a virtuális gépre, ezt a folyamatot Szolgáltató biztonságos csatornán keresztül 

végzi, és a technikai művelet során keletkezett, Felhasználótól származó mindennemű adatot 

töröl az MDD 2002 Kft. számítógépeiről. A technikai művelethez szükséges egyszeri 

megbízás a megrendelő űrlapon található linkről tölthető le.  alábbi linkről tölthető le. 

 

A Felhasználó a www.mdd2002.hu weboldalon keresztül elküldött megrendelő űralap 

kitöltésével és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott (személyes) 

adatait az MDD 2002 Kft, valamint az MDD 2002 Kft által megbízott üzleti partnerei a 

megrendelés teljesítésére, megrendeléssel kapcsolatos információk átadása céljából, továbbá 

piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. 

 

Hírlevél tartalomra történő feliratkozás 

Hozzájárulása alapján az Ön által megadott e-mail címek bekerülnek az ügyfelek számára 

létrehozott hírlevél adatbázisba, azzal a céllal, hogy egy hírlevélküldő szoftver segítségével 

tájékoztató leveleket tudjunk Önnek küldeni a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos 

változásokról, illetve egészségügyi témakörbe illeszkedő üzleti ajánlatokról, megkeresésekről. 

Amennyiben nem kíván ilyen jellegű hírleveleket kapni, lemondási szándékát bármikor 

jelezheti az info@mdd.hu e-mail címre. Ezt követően az Ön által megadott elektronikus 

mailto:info@mdd.hu
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kapcsolattartási e-mail címre már csak az az MDD szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztató 

információkat küldünk. 

 

Minden esetben biztosítjuk a hírlevél funkciók letiltását, és a marketingcélú adatkezelés 

visszavonását. Kiküldött hírleveleknél a Felhasználónak külön lehetősége van leiratkozni a 

hírlevélről. Adatkezelő a lemondás kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül törli Önt a 

hírlevél adatbázisából. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a törlés nem érinti az előfizetői 

szerződés szerint kötelező Ügyféladatok körét és a szoftver-előfizetéssel kapcsolatos 

levelezést. A látogatások során keletkező megtekintési adatait kizárólag a fenti célok 

eléréséhez szükséges ideig, legfeljebb 5 évig őrizzük meg. 

 

Statisztika 

Adatkezelő a megadott adatokat statisztikai elemzésekre és látogatói preferenciák 

meghatározására általános szinten felhasználhatja. A látogatói adatok IP címmel vannak 

azonosítva, ezért közvetve azonosítják a látogatókat.  

Adatkezelő a látogatói adatokat átadhatja a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozóknak azzal 

a céllal, hogy az adatokat statisztikai célból elemezze, és egyéni megoldásokat, 

szolgáltatásokat, ajánlatokat dolgozhasson ki az érdeklődési körének megfelelően. 

 

Személyre szabott reklámok/tartalmak: 
 

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat 

Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói 

csoportok részére az MDD 2002 Kft. weboldalain célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen 

meg, valamint hozzájárulás alapján, direkt megkeresést végezzen értékesítési céllal. 

Felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben Felhasználó igényelte a hírlevél 

szolgáltatást, a Adatkezelő (Szolgáltató) a hírlevelekben személyre szabott 

reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg. Az adatok ilyen célú felhasználását Felhasználó – 

leiratkozással – megtilthatja. 

 

AdSense hirdetések 
 

A www.mdd.hu oldalain az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk 

meg. A rendszer technikai adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, 

hogy a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok 

köréről, illetve felhasználási módjáról a Google adatvédelmi irányelvei adnak bővebb 

tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az oldalon található 

gyógyszerreklámokkal kapcsolatban felhívjuk a látogató figyelmét, hogy a kockázatokról és a 

mellékhatásokról minden esetben olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét. Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget az AdSense 

által elhelyezett reklámokért. 

 

Külső weboldalakra mutató hivatkozások 

 

A www.mdd.hu honlapon illetve az MDD magánorvosi szoftver felületén esetenként 

harmadik felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat teszünk elérhetővé, melyek 

tartalmáért az MDD 2002 Kft. kizárja a felelősségét. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen 

hivatkozások használatakor Ön elhagyja az MDD 2002 Kft. weboldalát, így azokra jelen 

adatkezelési szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak. Ön kizárólag saját felelőssége 

alapján nyit meg új weboldalt vagy párbeszédablakot. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
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hogy ezek a külső weboldalak saját cookie-kat (sütiket) küldhetnek, adatokat gyűjthetnek 

Önről, illetve személyes információkat kérhetnek. 

 

Jelszókezelés 

A szolgáltatásainak használatához jelszóval védett egyéni regisztráció szükséges. 

Felhasználónak kötelessége az alábbi jelszókezeléssel kapcsolatos szabályok betartása: 

A felhasználó 3 havonta köteles jelszavát lecserélni. 

A jelszó minimum 8 karakter hosszú, (kicsi és nagy) betűket és számokat is kell tartalmaznia. 

A jelszó nem írható le semmilyen jól látható, vagy könnyen hozzáférhető helyre. 

Tilos a névre szóló jelszó kiadása más felhasználók számára. 

 

Ki kezeli a látogatói adatokat? 
 

Adatkezelő Adatfeldolgozók Adatkezelés jogalapja Adatkezelés 

időintervall

uma  

MDD 2002 Kft. 

1114 Budapest, 

Bartók Béla út 15/D 

Tel: 06-/1-209-1370 

E-mail: 

info@mdd.hu 

Szolgáltatóval 

szerződéses 

viszonyban lévő 

munkavállalók és 

alvállalkozók, akik 

az adatkezelésben 

érintettek: IT, 

marketing, 

ügyfélszolgálat, 

könyvelés, 

tárhelyszolgáltató.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett 

önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az 

érintett önkéntes hozzájárulása. 

Ezzel egyező szabályozás található 

az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-

ában is. 

Szerződés 

megszűnésé

t követően 5 

év 

Online-marketing 
Barsi-Tyukodi  

Adrienn EV 1203 

Budapest, Erdő u. 

25. 

Mobil: 06 30 6900 

547 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

Adatkezelés

i 

hozzájárulá

s 

visszavonás

áig illetve 

Szerződés 

megszűnésé

t követően 5 

év 

Csak jogi személyek 

adatkezelését 

érintően 

Könyvelés 

Horváth Attiláné EV 

1188 Budapest, 

Kölcsey u. 6/B. 

Adószám: 

42024363-2-43 

 

Személyes adatait a számla és 

nyugta céljából jogi kötelezettség 

alapján, a számviteli törvényben 

meghatározott módon és határideig 

kezeljük. Az MDD 2002 Kft. 

könyvelését külső partner, mint 

adatfeldolgozó végzi. 

Szerződés 

megszűnésé

t követően 5 

év 

 IT -Technikai 

helpdesk: 

Kalóz Miklós EV 

3032 Apc, Árpád út 

21.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

Célja a Felhasználók által jelzett 

30 naptári 

nap 
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Adószám: 

66471288-1-30 

technikai hibák elhárítása 

 Platformfüggetlen 

szolgáltatásra 

történő előfizetés 

esetén  

Tárhely: 

RACKFOREST Kft. 

szerverterme. 

132 Budapest, Victor 

Hugo utca 11. szám 

alatt. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

 

 

 

30 naptári 

nap  

 

 

 

Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése vagy leiratkozás 

 

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes/céges adatok pontosan 

kerüljenek rögzítésre. Amennyiben adatait helyesbíteni, törölni szeretné, kérjük, hogy ezen 

igényét az info@mdd.hu e-mail címre küldött levélben jelezze. Egyúttal arra kérjük, hogy 

amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációját ennek megfelelően 

módosítsa. Tájékoztatjuk, hogy regisztrációját bármikor törölheti, így bármikor leiratkozhat 

az MDD 2002 Kft.-től kapott e-mailekről vagy SMS-ekről. Leiratkozását az MDD 2002 Kft. 

központi e-mail címére: info@mdd.hu küldve teheti meg. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 

Önnek lehetősége van arra, hogy tájékozódjon az Ön által megadott személyes adatok 

kezelésének módjáról, az Adatkezelő(k) elérhetőségeiről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-

mailben info@mdd.hu címre kell eljuttatni, amire 30 munkanapon belül választ kap az 

érintett. 

 

Az Adatkezelési szabályzat változásai 

 

A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen 

Adatkezelési szabályzat módosítására, ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat 

saját belátásunk szerint elvégezzük, és egyben arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a 

szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában legyen az MDD 2002 Kft által biztosított 

szolgáltatásainak aktuális használatának feltételeivel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 

jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan 

módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a 

módosított adatkezelési szabályzatot. 

 

Hozzájárulás 
 

Adatkezelő az MDD magánorvosi szoftverhez kapcsolódó platformfüggetlen kiegészítő 

szolgáltatás megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi 

szabályzat feltételeit. Amennyiben nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunk tartalmával, 

kérjük, ne adja meg személyes adatait, és hagyja el a honlapot. 
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Cookie (süti) kezelés: 
Kiadva: 2021.10.05. 

 

Mi az a süti? 

A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépein 

tárolnak. A sütikben tárolt információk többek között arra is felhasználhatók, hogy kövessék 

az Ön böngészését, nem csak a www.mdd.hu oldalán, hanem más, ugyanazon sütiket 

alkalmazó weboldalak esetén is. A sütik emellett praktikus és hasznos technikákkal fokozzák 

a weboldalak felhasználóbarát jellemzőit, és igyekeznek a lehető legérdekesebbé tenni az 

oldalt minden egyes látogató számára. 

A sütiket weboldal-tulajdonosok, illetve harmadik fél, például hirdetők is alkalmazhatják, 

akik azon a weboldalon keresztül kommunikálnak Önnel, amelyet meglátogat. 

 

Alapvető sütik 

A www.mdd.hu sütiket alkalmaz látogatói statisztikák elkészítéséhez, továbbá az oldalakon 

történő navigálás során az Ön preferenciáinak rögzítéséhez. A sütik használatával célunk, 

hogy javítsuk az oldal használhatóságát. 

 

Harmadik féltől származó sütik 

A www.mdd.hu használ külső szolgáltatót (pl. Google Analytics). Ez alapján tudunk 

statisztikát készíteni a weboldal látogatottságáról, illetve szolgáltatásaink, tartalmaink 

népszerűségét is ezen keresztül tudjuk mérni, az így létrejövő statisztikai összesítők segítenek 

nekünk, hogy tervezzük a jövőbeli marketing-aktivitásunkat. 

 

Az oldal csak akkor tud tökéletesen működni, ha engedélyezi ezeknek a sütiknek a 

használatát. Amennyiben szeretné letiltani a sütik használatát, azt a böngészőből az alábbi 

módon teheti meg: 

Firefox: A tájékoztatás itt olvasható 

Google Chrome: A tájékoztatást itt olvasható 

Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvasható 

Safari: A tájékoztatást itt olvasható 

MDD 2002 Kft.  

 

Elérhetőségeink 

 

Amennyiben a www.omdd.hu honlappal, az MDD magánorvosi szoftverrel vagy annak VPS 

kiegészítő szolgáltatásával, vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdése vagy 

javaslata van, kérjük, hogy írjon a következő e-mail címre: info@mdd.hu  

 

 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
mailto:info@onlineorvosok.hu

