
 

 

TITOKTARTÁSI POLITIKA  

 

Nanoneurotudományok és Neuroregenerációs Tanulmányok Alapítvány  

I. Általános információk 

A www.roneuro.ro weboldal (a továbbiakban: a weboldal) tartalma a 

Nanoneurotudományok és Neuroregenerációs Tanulmányok Alapítvány (a továbbiakban: a 

tulajdonos vagy az intézet) kizárólagos tulajdonát képezi, amelynek székhelye a Mircea 

Eliade Street. 37, 400364, Cluj-Napoca, Polgári végzés: 1737 / CC / 2008, aktualizált 12630 / 

CC / 2013, adószám: RO 24218089. 

Adattulajdonosként a Tulajdonos folyamatosan figyelemmel kíséri és biztosítja, hogy a 

személyes adatok feldolgozása szigorúan megfeleljen a személyes adatok védelmére 

vonatkozó alapelveknek és jogszabályoknak, különös tekintettel a 10/1998. A személyes 

adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelméről 

és a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet; a 95/46 / EK irányelv (a továbbiakban: GDPR) 

hatályon kívül helyezéséről. 

Ez az adatvédelmi politika 2018. május 25-től érvényes, és célja az alábbiak tájékoztatása: 

 személyes adatainak feldolgozása, mint a honlap látogatója vagy a honlapon belüli 

funkciók felhasználói; 

 a Tulajdonos által végzett személyes adatok feldolgozása annak érdekében, hogy az 

alábbiakban leírtak szerint végezze tevékenységét. 

 

Az intézet később frissítheti ezt az adatvédelmi irányelvet, amely esetben a honlapon 

keresztül értesíti az érintetteket a változásokról, mielőtt azok alkalmazandók.  



 

 

II. definíciók 

"Személyes jellegű adatok": bármilyen információ egy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyről ("az érintett"); az azonosítható személy olyan személy, akit 

közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan azonosító elemekre 

hivatkozva, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító, 

vagy egy vagy számos, a fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy 

társadalmi identitására jellemző elem.  

 

"Küldőorvos": az az orvos, aki bizonyos laboratóriumi vizsgálatok / elemzések elvégzésére 

ajánlotta / előjegyezte az orvosi beavatkozásra. 

 

"Közvetlen páciens": az intézet recepciójához érkező betegek, akár közvetlenül fizetők, akár 

azok, akik az Egészségbiztosító Pénztár (CAS) által fizetett analízisek elvégzését kérik. 

  

"Feldolgozás" (és származékjai, beleértve korlátozás nélkül a "feldolgozást"): a Személyes 

Adatokkal végzett műveletek vagy műveletek összessége, ideértve korlátozás nélkül az 

adatgyűjtést, regisztrációt, megőrzést, módosítást, felhasználást, nyilvánosságra hozatalt, 

hozzáférést, átadást vagy megsemmisítésük. 

 

"Látogató" - bárki, aki belép vagy használja a honlapot. 

 

III. A kezelt személyes adatok kategóriái 

A kezelt személyes adatok kategóriái az Ön és a Tulajdonos közötti interakciók és 

kapcsolatok kontextusától függenek, illetve a weboldallal való interakcióikhoz viszonyítva. 

Így az adatkezelő a személyes adatok következő kategóriáit dolgozhatja fel: 

 

1.  A honlap látogatói esetén - a honlappan való interakciótól függően - a következő 

személyes adatok kategóriáit lehet feldolgozni:  

(i) időpontegyeztető űrlapokhoz, javaslatokhoz, kiegészítő információk kéréséhez, 

kapcsolattartáshoz és / vagy panaszokhoz: név, utónév, e-mail cím, életkor, telefon, 

utca, nem. 

2. Munkavállalók esetében: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, beosztás / 

beosztás, város, önéletrajz (amely a fent említetteken kívül többek között a következő 

adatokat is tartalmazhatja: kép, szakképzés, információk az aktuális állásáról). 



 

 

3. Azok számára, akik az Intézet önkéntes programjához szeretnének hozzáférni, további 

részletek itt találhatók (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) 

4.  Azoknál a személyeknél, akik az Ügyfélszolgálaton keresztül lépnek kapcsolatba az 

Intézettel, a Weboldalon vagy a távoli kommunikáció más módon megjelenített nem 

telefonszámai, amelyek a tulajdonoshoz tartoznak, összefüggésben: 

  

(i) A CAS által rendezett járóbeteg-ellátási / laboratóriumi elemzések ütemterve a következő 

személyes adatokkal kezelhető: keresztnév, utónév, NOC, a biztosított minősége, az orvosi 

küldésről szóló információk, születési idő, telefonszám. 

(ii) A közvetlenül ütemezett fizető betegek telefonos ütemezései során a következő 

személyes adatokat lehet feldolgozni: keresztnév, utónév, orvosi információk, telefonszám. 

(iii) A megkereséseket, panaszokat és telefonos javaslatokat, valamint az egyéb távközlési 

eszközök útján továbbított kérelmeket a következő személyes adatokkal lehet feldolgozni: 

név, vezetéknév, otthoni cím, telefon, e-mail cím. 

 

IV. A személyes adatok feldolgozásának célja és alapja 

A fenti III. Szakaszban említett, az érintettek kategóriáira vonatkozó személyes adatok, 

amelyeket önként nyújtottak a tulajdonoshoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, internetes fiók 

létrehozása, ajánlatkérés, online űrlapok kitöltése, a szolgáltatások fejlesztése vagy az 

általuk nyújtott szolgáltatások során egyébként a honlap használatával vagy az intézettel 

fenntartott kapcsolaton keresztül az intézet közvetlenül és / vagy meghatalmazott 

személyeken keresztül dolgozhatja fel azokat a következő célokra: 

  

1. Szerződések megkötése és végrehajtása céljából, a következő célokra:: 

  

1.1 Szerződések megkötése céljából - a közvetlen betegek által igényelt telefonos 

programozás adatfeldolgozása vagy más távkommunikáció útján (lásd a fenti III.7. (I), (ii) 

pontot); 

  

Ezen feldolgozási tevékenységek jogalapja a szerződés megkötése, illetve a szerződés 

teljesítése.   

2. Annak érdekében, hogy a tulajdonos jogos érdekeit megvalósítsa tevékenységének 

célja megvalósítása során: 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


 

 

2.1. A szolgáltatások (például visszajelzés kérése) fejlesztése, az Öntől érkező kérelmek / 

panaszok kezelése, a szolgáltatások az érintett kérésére testreszabása és a szükséges 

elemzések bemutatása céljából - a honlap látogatói adatfeldolgozásának összefüggésében; 

2.2. A kért egészségügyi szolgáltatások nyújtása és az orvosi vizsgálatok és elemzések 

eredményeinek a Pácienseknek történő továbbítása érdekében; 

2.3. Az orvosi elemzések eredményeinek online továbbítása az Orvosok számára (ha vannak 

ilyen kérések); 

2.4. Toborzási célokra - a foglalkoztatási / önkéntes programra vonatkozó jelölt adatok 

feldolgozása során; 

2.5. Ütemtervek, panaszok, javaslatok vagy telefonos kérelmek kezelése céljából; 

Ezeknek a feldolgozási tevékenységeknek a jogalapja a jogosult jogos érdeke, hogy javítsa 

szolgáltatásait, kezelje a beérkezett kérelmeket / panaszokat, és a szükséges 

szolgáltatásokat minden érdekelt személyhez igazítsa, az egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosítsa. 

  

V. Süti típusú fájlok  

Más honlapok operátoraihoz hasonlóan, lehet, hogy mi is használjuk a ”sütiket”, azaz 

sütinek nevezett szabványtechnológiát. A sütik kis információtöredékek, amelyeket az ön 

számítógépe hard disk-jén az ön browser-e raktároz el.  A mi sütiink lehetővé teszik 

számunkra, hogy önt beazonosítsuk és elraktározzuk, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, 

amikor honlapunkra látogat.  A legtöbb browser automatikusan elfogadja a sütiket, de ön 

megváltoztathatja a browser-ét, hogy a sütiket többet ne raktározza el. Ha ön deaktiválja a 

sütiket, ez korlátozni fogja az önnek nyújtandó szolgáltatásokat. Bizonyosodjon meg arról, 

hogy az ön browser-ének beállításai olyanok, amilyeneket ön óhajt 

 

VI. Személyes adatok címzettjei 

A feldolgozási célok elérése érdekében a Tulajdonos a személyes adatok bizonyos 

kategóriáit a következő címzettek kategóriáinak fedheti fel: az érintett és / vagy törvényes 

képviselői, az Intézet képviselői, a Csoport azon szervezetei, amelyeknek a Tulajdonos tagja, 

a szerződéses partnerek (például , együttműködő laboratóriumok, fizetési feldolgozók), 

ideértve a felhatalmazott, bármiféle igazságügyi vagy egyéb állami hatóságokat, nemzetközi 

szervezeteket, szolgáltatási és áruk szolgáltatókat, szakmai szervezeteket, piackutató 

szervezeteket. 

 

VII. A személyes adatok feldolgozásának időtartama 

 



 

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a feldolgozási célok megvalósításához szükséges 

időtartamig és később belső politikánknak megfelelően kezeli, valamint az alkalmazandó jogi 

kötelezettségek betartása érdekében, ideértve, de nem kizárólag, a kötelezettségre 

vonatkozó rendelkezéseket. az archiválás. 

Lehetséges, hogy a törvényes benyújtási határidők betartását követően a Tulajdonos 

elrendelheti az adatok anonimizálását, megfosztva őket személyes jellegüktől, és statisztikai 

célból folytathatja az anonim adatok feldolgozását. 

Abban az esetben, ha egy aktív internetes fiókkal rendelkező beteg bezárni / törölni akarja a 

fiókot, akkor az automatikusan nem törlődik, és a "Fiók törlése" gomb megnyomásával 

automatikusan törli személyes adatait a fiókból, hanem ezeket a törlési kérelmeket az 

Intézet a kérelem nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb egy hónapon belül 

megoldja, a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban. 

VIII. Személyes adatok biztonsága 

 

A tulajdonos nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak titkosságának és 

biztonságának, és megérti, hogy biztosítja azok biztonságát ezen adatvédelmi irányelvek 

feldolgozási tevékenységei során. E tekintetben a birtokos megfelelő technikai és szervezeti 

intézkedéseket hajt végre a feldolgozott adatok típusaival és a feldolgozási műveletekkel 

kapcsolatos kockázatoknak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében. 

Az Intézet webhelye linkeket tartalmazhat más webhelyekre. Nincsenek ellenőrzéseink, és 

nem vállalunk felelősséget ezen webhelyek tartalmáért, adatvédelmi irányelvekért vagy 

biztonságáért. Javasoljuk, hogy ellenőrizze minden látogatott webhely adatvédelmi és 

biztonsági irányelveit. 

 

IX. Személyes adatok szolgáltatása 

 

A személyes adatok szolgáltatása szerződéses kötelezettség lehet, vagy szerződés 

megkötéséhez / teljesítéséhez szükséges kötelezettség, az intézmény által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételéhez, a webhely böngészéséhez és a létesítmények 

igénybevételéhez szükséges lehet. felkínált ezen a téren. Egyes esetekben a személyes 

adatok szolgáltatásának megtagadása lehetetlenné teheti a weboldalon elérhető 

szolgáltatások elérését (például online programozás készítésének lehetetlenségét). A 

közvetlen marketing tevékenységekhez az Ön adatainak megadása önkéntes. 

Noha az Intézet bizonyos személyes adatok feldolgozásához megállapodást ír elő, ezt a 

megállapodást a törvény nem mindig írja elő. Ilyen esetekben a birtokos az 



 

 

adatfeldolgozáshoz más indokokat is felhasználhat, például orvosi szolgáltatások nyújtását, a 

szerződés teljesítését vagy jogos érdekét. 

 

X. Az adatalany jogai 

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt személyes adatok feldolgozása tekintetében 

minden érintett az alábbi jogokkal rendelkezik, az alkalmazandó jogi rendelkezések szerint: 

a) információhoz való jog - a minimális tartalomhoz való jog a tulajdonos által végzett 

feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban, a jogi követelményekkel összhangban; 

b) az adatokhoz való hozzáférés joga - a személyes adatkezelőtől kérésre és a 

jogszabályokban megállapított feltételekkel megszerzésének joga annak megerősítésére, 

hogy a rájuk vonatkozó adatokat az adatkezelő kezeli vagy sem. személyes karakter, 

valamint a feldolgozási tevékenységek részletei; 

c) az adatokba való beavatkozás joga - a személyes adatkezelőtől kérésre és díjmentesen 

megszerezhető jog: i. adott esetben az olyan adatok helyesbítése, frissítése, blokkolása vagy 

törlése, amelyek feldolgozása nem a törvény szerint, különösen hiányos vagy pontatlan 

adatok; ii. adott esetben azoknak az adatoknak a névtelen adatoké történő átalakítása, 

amelyek feldolgozása nem felel meg a törvénynek; iii. értesítés azon harmadik felek 

számára, akiknek az adatokat nyilvánosságra hozták, a levél szerint végrehajtott 

műveletekről (i) vagy levél ii. ha az ilyen értesítés nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem jár 

olyan erőfeszítéssel, amely aránytalan a jogos érdekéhez, amely sérülhet; 

d) az ellenzéki jog - a saját helyzetével kapcsolatos megalapozott és jogszerű okokból 

bármikor tiltakozni lehet olyan adatokkal, amelyek előkészítés tárgyát képezik, amennyiben 

törvény másként nem rendelkezik; A közvetlen marketing tevékenységeket illetően az 

érintetteknek jogukban áll bármikor kifogni ezt a feldolgozást. 

e) az automatikus egyedi határozatnak való alávetéshez való jog - az ilyen döntéssel 

kapcsolatos emberi beavatkozáshoz való jog, az ilyen döntésről véleménynyilvánítás és a 

határozat megtámadásának joga; 

f) az igazságszolgáltatáshoz fordulási jog az ügyben hatályos jogszabályokkal garantált jogok 

védelme érdekében, a Személyes Adatok Kezelésének Ellenőrzéséért Felelős Hatósághoz 

való fordulás lehetőségének sérelme nélkül. 

2018. május 25-től, amikor a GDPR alkalmazandó, az érintettek a következő jogokat élvezik: 

(a) a feldolgozás korlátozásának joga, amennyiben a törvényben előírt feltételek 

teljesülnek; 

(b) az adatok hordozhatóságához való jog, illetve (i) a személyes adatok strukturált módon, 

általánosan használt és könnyen használható formátumban történő fogadásának joga, és (ii) 



 

 

a jog ilyen adatokként az intézet továbbítja egy másik adatkezelőhöz, amennyiben a 

törvényben előírt feltételek teljesülnek; 

(c) a hozzájárulás visszavonásának joga, ha az alapon alapuló feldolgozásra kerül sor; 

(d) az adatok törlésének joga ("az elfelejtéshez való jog"), amennyiben a törvényben előírt 

feltételek teljesülnek; 

   

Ugyanakkor az EGT-n kívüli adatátvitel esetén (az „Európai Gazdasági Térség”) azok az 

érintettek, akiknek személyes adatait továbbítják, kérhetik az adatkezelőtől az átviteli 

garanciákkal kapcsolatos információkat. 

A fent említett jogok gyakorlása érdekében jelentkezhet a következő elérhetőségekkel: 

 

 Cím: Mircea Eliade utca 37, Kolozsvár, Románia 

 E-mail: reception@roneuro.ro 

A személyes adatok feldolgozását az adatvédelmi tisztviselő felügyeli és felügyeli, aki a 

következő kapcsolattartási adatokkal rendelkezik: 

 

 Telefon: 0374.461.652 

 E-mail: dpo@ssnn.ro 

Csak írásbeli kérelmeket fogadunk el, mivel a szóbeli kérelmeket nem tudjuk azonnal 

kezelni, anélkül, hogy előzetesen elemeztük volna a kérelem tartalmát, és előbb 

azonosítottuk volna téged. 

Jelentkezésének tartalmaznia kell a gyakorolni kívánt jog részletes és pontos leírását. 

Ha e-mailen / e-mailen ír nekünk, kérjük, adja meg nevét és vezetéknevét, hogy azonosítsa 

és megfelelően reagáljon kérésére, vagy küldje el a kérést a fent megadott e-mail címre. 

 

Személyes Adatok Kezelésének Ellenőrzéséért Felelős Hatóság címe:  

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postai irányítószám 010336, 

București/Bukarest, Románai 

+40.318.059.211, +40.318.059.212 
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