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A technikus számára

A fogorvosi rendelő számára

Készülék, Sorozatszám

Kérjük, hogy igazolja a következő fontos pontokról tájékoztatást
kapott a technikusa:
termék működése, kezelése és ápolása
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Garanciális feltételek:
a karbantartási időközök betartása, a gyártó által javasolt
készítményekkel való üzemeltetés és tisztítás, karbantartás
dokumentálása és a szerelési jelentés visszaküldése
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Készülék felállítási helye

Tudomásul vettem a túloldalon található Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

Raktárbélyegző és aláírás

Rendelőbélyegző és aláírás

installation@metasys.com
Fax: +43 512 205420-1123
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Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatfeldolgozás céljai és jogi alapjai
A számunkra átadott vállalkozási adatokat (cég, cím és kapcsolattartási adatok stb.) vállalkozásának az ügyfél adatbázisunkban való
rögzítésére használjuk, elsősorban az általunk nyújtott készülékgaranciával kapcsolatosan a szerződéses kötelezettségeink teljesítése
céljából. Ennek jogi alapját az Általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 6. cikk 1. bekezdés b. pontja képezi. Továbbá azért is dolgozzuk fel
ezen adatokat, hogy a METASYS termékeire és a szolgáltatásaira vonatkozó aktuális információkat és ajánlatokat időről időre eljuttathassuk
az ügyfeleinkhez. Ezenkívül jogos érdekünkben áll ezen adtok közvetlen hirdetés céljára való feldolgozása. Ennek jogi alapját az Általános
adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b. és f. pontja képezi.
2. Adatbiztonság/adatok harmadik feleknek való átadása/tartós tárolás
Az Ön általmegadott adatokat magától értetődően bizalmasan kezeljük, amelyeket megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel
védünk az adatvesztés és változtatás, továbbá harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés ellen. Ügyfeleink személyes adatainak belső
adminisztrációs célú feldolgozását és tárolását a METASYS Csoport központi adminisztrációs rendszere, valamint a METASYS Medizintechnik
GmbH és az EU-n belül a vele kapcsolatban álló vállalkozások végzik. A METASYS Medizintechnik GmbH gondoskodik ezen Adatvédelmi
nyilatkozatban foglaltak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek a betartásáról. Az adminisztráció egyszerűsítését
és optimalizálását célzó ilyen jellegű adatfeldolgozás a METASYS Medizintechnik GmbH jogos érdekében áll. Ennek jogi alapját az ÁAR 6.
cikk 1. bekezdés f. pontja képezi. Adatait alapvetőn nem adjuk tovább a METASYS Csoporton kívüli különböző harmadik feleknek kivéve, ha
ez az Adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célok eléréséhez szükséges, különösképpen a kiválasztott és szerződéses szolgáltatóknak (pl.
szerelők, szállítószolgálatok, nyomdák). Adatai bizalmas és biztonságos kezelésének biztosítása ezenkívül az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal
és az érvényes jogszabályokkal összhangban történik. Addig tároljuk az adatait, amíg azok a fentnevezett célokra szolgálnak, valamint
ameddig a törvényes dokumentálási és tárolási kötelezettségünk áll fenn. Ha nem akar tőlünk a továbbiakban információkat és ajánlatokat
kapni, akkor azt a 3. pont értelmében bármikor közölheti velünk. Ebben az esetben addig tároljuk az adatait, amíg bennünket tartós
dokumentálási és tárolási kötelezettség terhel, vagy elévülés miatt esetleg kétoldalú jogigények miatt szükséges. Nem az Európai Unión
kívül történik az adatok feldolgozása, ha erre mégis szükség van, akkor ennek meg kell felelnie az Általános adatvédelmi rendelet
követelményeinek.
3. A jogai
Ha és amennyiben a mindenkori törvényi előfeltételek fennállnak, akkor jogosult tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokra, illetve
az adatfeldolgozásra (ÁAR 15. cikke) vonatkozó tájékoztatást kérni, azokat helyesbítetni, töröltetni és kérésre korlátozni akarja az Önre
vonatkozó személyes adatok, illetve az adatfeldolgozás (ÁAR 16-18. cikke) körét, illetve az Önre vonatkozó személyes adatok átadását (ÁAR
20. cikke). Azonkívül az ÁAR 21. cikke szerint joga van az adatfeldolgozás elleni tiltakozásra, ha az ÁAR 6.cikke 1. bekezdése f. pontja
szerint a tulajdonos „jogos érdekeit” érintik vagy közvetlen hirdetésre használják. Az előzőekben említett jogait szeretné gyakorolni vagy a
személyes adatai feldolgozásához adott beleegyezési nyilatkozatát szeretné jövőbeli hatállyal, részben vagy egészben visszavonni, akkor a
megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával, elsősorban a datenmanager@metasys.com e-mail cím használatával fordulhat hozzánk.
Az ÁAR 77. cikke 1. bekezdése szerint továbbá Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, elsősorban a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó
személyes adatok feldolgozása sérti az ÁAR-t.
A számunkra Ausztriában illetékes adatvédelmi hatóság:
Osztrák Adatvédelmi Hivatal
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Ausztria
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at
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Azért dolgozzuk fel ezen űrlapban található személyes adatokat (a továbbiakban „az adatok“), hogy a biztosított készülékgaranciával
kapcsolatosan az ügyfeleinknek optimális szolgáltatást tudjunk biztosítani és ezeket – mint az alábbiakban egyenként részletezésre kerülnek
– a termékeinkre és a szolgáltatásainkra vonatkozó aktuális információk és ajánlatok közléséhez időről időre felhasználhassuk. Ebben az
értelemben az adatvédelemért felelős
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Ausztria
Tel: +43 (0)512 205420, Fax: +43 (0)512 205420 7, Email: datenmanager@metasys.com

