
Honlapra 

Adatvédelem 

Az FG Dental Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. 
Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például 
neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján. 

Az FG Dental Kft oldalán csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató 
önkéntesen ad meg. Ezek az adatok: név, cím, telefonszáma és e-mail cím. 

Személyes adatainak megadásával felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az 
itt leírt módon és célra felhasználjuk. Ezek alapvetően kapcsolat felvétel és ajánlatkérés 
céljából kerülnek megadásra. 

Joga van személyes adatai felhasználásának korlátozására, megtiltására, és a jövőbeni 
kapcsolat bármikori megszűntetésére. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az 
info@fgdental.hu címre. 

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait az alábbiak szerint használhatja fel: 
ajánlatküldés, telefonos megkeresés, szolgáltatások ajánlása, egyéb szolgáltatási 
tevékenységekkel kapcsolatos információközlésre. 

A megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége: 

FG Dental Fogászati és Szájsebészeti Kft 

7621 Pécs, Irgalmasok utcája 8. I/3. 

Cégjegyzékszám: 22981004-1-02 

Adószám: 22981004-1-02 

Telefon:+36302159907 

Email:info@fgdental.hu  
 

 

 

 

 



Adatvédelmi nyilatkozat 

A jelen honlap használata során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a 
http://fgdental.hu/honlap regisztrált fenntartója, az FG Dental Kft. 

A honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők elfogadják az alábbiakat: 

  

 a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját 
felelősségére teszi 

 a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, 
kárért az FG Dental Kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő 
feleket semmilyen felelősség nem terheli 

 az FG Dental Kft.fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, 
értesítés nélkül megváltoztassa. 

A honlapon esetlegesen található külső linkek és hivatkozások tartalmára vonatkozóan az FG 
Dental Kft.semmilyen felelősséget nem vállal, ezek a linkek csupán kényelmi szolgáltatást 
jelentenek a honlap felhasználói számára. 

Az FG Dental Kft törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos 
frissítésére és pontosítására. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely az oldalakon található tartalom szerzői, védjegy 
és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, 
dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy és egyéb 
szellemi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján, Magyarország fennálló 
nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Unió jogszabályaival összhangban kártérítést és 
további jogkövetkezményeket vonhat maga után. 

Felhasználó az adatok elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
FG Dental Kft. a felhasználó által megadott adatokat adatbázisában megőrizze, és a jelen 
adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja. 

Az FG Dental Kft. kizárólag azokat az adatokat kezeli a honlap felhasználóival kapcsolatban, 
amelyeket a Felhasználó megad. 

A felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel: 

 Felhasználó részére általános és személyre szabott információk eljuttatása a 
Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően. 

 Felhasználó által rendelkezésre bocsátott elérhetőségi információk alapján az FG 
Dental Kft. tájékoztatót küld ki a Felhasználó részére a cég szolgáltatásairól, valamint 
egyéb olyan információkról, amelyek vélhetően a Felhasználó részéről érdeklődésre 
tarthatnak számot. 

 Az FG Dental Kft lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy amennyiben a 
hírlevél-szolgáltatást igénybe venni nem kívánja, úgy ezt az információt eljuttathassa 
az FG Dental Kft.részére, amely ez esetben gondoskodni köteles arról, hogy további 
tájékoztató a Felhasználó részére ne kerüljön kézbesítésre. 



 Az FG Dental Kft az esetlegesen a rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészített 
elemzéseit, tanulmányait, vagy egyéb dokumentumait csak oly módon jogosult 
harmadik személyek részére tudomásra hozni, amennyiben az abban foglalt adatok 
alapján a Felhasználó nem beazonosítható, vagy evvel egyetért. 

 Az FG Dental Kft a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik 
személy részére egyedi meghatalmazás nélkül nem jogosult továbbítani, ide nem értve 
a jelen szabályzatban körülírt esetkört, valamint egyéb olyan eseteket, mikor a 
továbbított információ nem alkalmas a Felhasználó beazonosítására, továbbá azokat az 
eseteket, mikor az FG Dental Kft-t az információ továbbítására jogszabály, vagy 
hatósági aktus kötelezi. 

Amennyiben a Felhasználó erre az FG Dental Kft -t kifejezetten kéri, a cég köteles a 
tudomására hozni, hogy milyen adatokat tart nyilván a Felhasználóval kapcsolatban. 

A felhasználó kifejezett kérésére az FG Dental Kft köteles a Felhasználóval kapcsolatban 
nyilvántartott adatokat a Felhasználó kérésére módosítani, vagy az adatbázisából eltávolítani. 

Cookie szabályzat 

1. Cookie („süti”) jelentése 

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, 
amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie 
lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon 
folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott 
felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem 
tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a 
felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak. 

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, 
részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org 
oldalon. 

2. Elfogadás a weboldalra látogatás által 

Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. 
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, 
illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - 
sütiket használ. 
Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, 
vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az 
adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek 

 

3. Nélkülözhetetlen cookie-k 

Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak 
között 

4. Funkcionális cookie-k 



Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól 
információkat gyűjtsünk (pl. használt nyelv). 

5. Google Analytics cookie-k 

Az így kapott információkat főként arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk 
működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt. 

6. Közösségi médiumok 

Honlapunk többek között lehetőséget nyújt arra is, hogy a látogató megtekintse cégünket vagy 
felvegye velünk a kapcsolatot a Facebook oldalunkon. Nyilvánvaló, hogy ezen, tőlünk 
független közösségi médiumok internetes adatgyűjtési gyakorlatára nincs és nem is lehet 
semmilyen befolyásunk. 

Amennyiben információhoz szeretne jutni ezen médiumok adatfelhasználásával kapcsolatban, 
javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási- és adatvédelmi feltételeit. 

Jelen szabályzat értelmezésénél az adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései is figyelembe 
veendőek. 

7.Jogszabályi háttér  

Az adatkezelés jogalapja - az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection 
Regulation – GDPR, 2016/679/EU), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogatók önkéntes 
hozzájárulása, - valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a 
látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők a látogatók természetes személyazonosító adatai 
(név, telefonszám, email cím)  

 


