
TÁJÉKOZTATÓ ONLINE KONZULTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL ÉS FELELŐSSÉG 

KORLÁTOZÁSRÓL 

 

Jelen tájékoztató keretében rövid, tömör, átlátható tájékoztatást szeretnék adni az általam tartott online 

egészségügyi konzultáció ellátása során kezelt adatokról és felelősségemet korlátozó tényezőkről. 

Az adatkezelésre, illetve szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeire vonatkozó 

részletes szabályokat a www.babatornasz.hu honalapon elérhető Adatvédelmi Tájékoztató, illetve 

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁFSZ) tartalmazza. Jelen tájékoztató csak ezen 

dokumentumok rövid kivonataként került átadásra. 

I. Adatkezelés és hozzájárulás 

Az online konzultáció során hang-, kép- és videofelvétel rögzítésére csak az Ön vagy gyermeke 

kifejezett hozzájárulása esetén és abban az esetben kerül sor, ha az szakmailag indokolt vagy annak 

rögzítése az Ön vagy gyermeke érdekében áll. Egyebekben az online konzultáció során hang-, kép- és 

videofelvétel készítése kizárólag az előzetes hozzájárulásommal készíthető, azzal, hogy a felvételeket 

Ön vagy gyermeke kizárólag személyes célokra használhatja fel, azt harmadik személy részére nem 

adhatja át, illetve közösségi felületen nem oszthatja meg.  

Az online konzultáció során – a megfelelő gyógykezelés megválasztása és megvalósítása érdekében – 

papíralapú, vagy elektronikus feljegyzéseket készítek az Ön vagy gyermeke egészségügyi állapotáról, 

illetve annak változásairól, valamint az Ön vagy gyermeke által megküldött egészségügyi 

dokumentumokról.  

Az adatkezelés további részleteiről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.  

II. Felelősségkorlátozás 

Tájékoztatom, hogy bizonyos kérdésekre és panaszokra személyes jelenlét hiányában legjobb 

szándékaim ellenére se tudok megfelelő választ adni és az ilyen kérdésekre adott válaszaimért személyes 

találkozó hiányában nem tudok felelősséget vállalni.  

Az online konzultáció során Önnek, illetve gyermekének kizárólag olyan tanácsokat és gyakorlatokat 

javasolok otthoni gyakorlás céljára, amelyet Ön vagy gyermeke szakképesítés nélkül is képes 

elvégezni/elvégeztetni, és amelyek utasításaim, javaslataim megtartása mellett nem képesek az Ön vagy 

gyermeke testi épségében, egészségében kárt okozni. Ugyanakkor az utasítások be nem tartásából eredő 

balesetekért, sérülésekért nem tudok felelősséget vállalni. 

Az általam megküldött vagy szóban közölt gyakorlatok, javaslatok az Ön vagy gyermeke egészségügyi 

állapotának megfelelően, személyre szabottan kerülnek megállapításra, következésképpen a kezelési 

terv más betegre nem irányadó, ezért fokozottan kérem, hogy ezt harmadik személy részére ne 

továbbítsa. A továbbítással összefüggésben bekövetkezett balesetekért, sérülésekért nem tudok 

felelősséget vállalni. 

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. 

Budapest, 2020. április 6. 
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