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ПОСЛУГИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ УКРАЇНЦІВ NN 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Чинна з 01 червня 2022 року 

Відповідно до РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679/REGULATION (EU) 2016/679 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з 
опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС 
(Загальний регламент про захист даних), а також до Закону CXII від 2011 року про право на інформаційне 
самовизначення та свободу інформації, Товариство з обмеженою відповідальністю «Teladoc Hungary» інформує 
Вас про послугу гарячої лінії з охорони здоров’я для українців, що надається АТЗТ «Страховою компанією «NN» (у 
подальшому: Послуги), та про обробку даних, пов’язаних з Послугою. 

Визначення термінів, зазначених у цій Політиці конфіденційності, співпадають з визначеннями, викладеними в 
GDPR.  

Дані та контакти Контролера даних 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Teladoc Hungary» 

Скорочене найменування:  ТОВ «Teladoc Hungary» 

Адреса:     1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6. 

Податковий номер:   13613781-2-43 

Реєстраційний номер компанії:  01-09-864388 

Контактний телефон:    +36-1-4611515 

Представник:     Д-р. Караі Ґабор 

 

Дані Спеціаліста з питань захисту даних: 

Прізвище та ім’я: Терек Зомбор 

контакти: ТОВ «Teladoc Hungary», 1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6. Буд.№І, пов. 2. 

електронна адреса: privacy@teladoc.hu 

  

mailto:privacy@teladoc.hu
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I. Загальні положення:  

I.1 Мета Політики конфіденційності 

Метою цієї Політики конфіденційності є надання компанією NN короткої інформації про обробку персональних 
даних, пов’язану з використанням послуги гарячої лінії з охорони здоров’я для українців, особливо, але не 
винятково, про типи, мету та правову основу обробки даних. 
 

I.2. Загальні Положення 

Просимо також переглянути Політику конфіденційності Контролера даних на нашому веб-сайті для ознайомлення 
із загальними правилами обробки персональних даних, поняттями та цілями обробки даних. 
 
 
II. Послуги гарячої лінії з охорони здоров’я для українців NN 
 

II. 1. Опис Послуги 
 

АТЗТ «Страхова компанія «NN» (Реєстраційний номер компанії: 01-10-041574, адреса: 1139 Будапешт, вул. Фіаштюк 
4-8, у подальшому NN) створює доступ до Послуги гарячої лінії з охорони здоров’я для українців (у подальшому: 
Послуги гарячої лінії з охорони здоров’я для українців) з метою надання лікарської консультації та належної 
інформації українською мовою про можливості отримання медичних послуг в Угорщині, особам, які рятуються від 
російсько-української війни в Угорщині (Пацієнт). 
  
Послугу гарячої лінії з охорони здоров’я для українців ТОВ «Teladoc Hungary Консалтинг і Сервіс» (Реєстраційний 
номер компанії: 01-09-864388, адреса: 1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6., у подальшому Контролер даних) надає 
разом зі своїми партнерами по обслуговуванню, які вступили із ним у договірні відносини. 
 
NN надає послугу гарячої лінії з охорони здоров’я для українців Пацієнтам безкоштовно, а NN у свою чергу 
оплачуватиме вартість послуг Контролеру даних відповідно до окремої угоди.  
 
NN також надає окрему інформацію Пацієнтам про умови та процеси використання Послуги на своєму веб-сайті 
(www.nn.hu/ua-healthline). 
 
Контролер даних в якості Постачальника послуг обробляє персональні дані (у тому числі дані про стан здоров’я), 
отримані під час надання Послуги, як незалежний контролер даних. Контролер даних не передає NN 
персональні дані, Контролер даних надає для NN лише статистичні дані у зв’язку з використанням послуг.  
 
  

http://www.nn.hu/ua-healthline
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У рамках послуги гарячої лінії з охорони здоров’я для українців Постачальник послуг надаватиме інформацію 
українською мовою з наступних питань: 

• про медичні послуги, доступні в Угорщині, та умови їх використання, 
• питання, пов'язані з хворобою, лікуванням, охороною здоров'я,  
• використання, побічні ефекти та замінність лікарських засобів,  
• лікарські, педіатричні та стоматологічні послуги, 
• чергові аптеки, 
• контактні дані медичних установ. 

 
На додаток до вищезгаданого, якщо Пацієнт під час дзвінка вказує на таку потребу, із сторони Постачальника послуг 
кваліфікований лікар із знанням української мови передзвонить Пацієнту для медичної консультації, щоб 
відповісти на медичні питання.  
 
Постачальник послуг не зобов'язаний інформувати Пацієнта з будь-якого іншого питання у рамках послуги гарячої 
лінії з охорони здоров’я для українців. 
 
Використання послуги гарячої лінії з охорони здоров’я обов’язково передбачає обробку персональних даних і, з 
огляду на характер послуг, Контролер даних також обробляє дані про стан здоров’я. Контролер даних обробляє 
дані про стан здоров’я лише за згодою Суб’єкта даних і лише з даними, які надає Суб’єкт даних. Користування 
послугами гарячої лінії з охорони здоров’я для українців здійснюється за бажанням Пацієнта (далі в цій Політиці 
конфіденційності Суб’єкт даних), і користування послугами є повністю добровільним.  
 
Зверніть увагу, що інформація, надана під час телефонної розмови, має виключно інформаційний характер і не 
замінює особистого медичного огляду.  
 
З метою прозорості, основні умови обробки даних викладені в наступних таблицях: 
 

II.2. Політика конфіденційності при користуванні послугами гарячої лінії з охорони здоров’я для українців 
 
Користування послугою гарячої лінії з охорони здоров’я для українців Суб’єктом даних здійснюється шляхом 
телефонного звернення на зазначений номер телефону. Здійснення дзвінка створює договірні відносини між 
Контролером та Суб’єктом даних. 
Для забезпечення якості та контролю за виконанням послуг телефонна розмова записується. Якщо ви не згодні з 
цим або не бажаєте, щоб «Teladoc» обробляв ваші персональні дані, просимо завершити розмову після озвучення 
інформації.  
Зазвичай надання персональних даних телефонувача при здійсненні дзвінка не є обов'язковим, але оскільки 
телефонні розмови записуються, неможливо уникнути надання персональних даних, коли абонент надає їх 
добровільно (наприклад, представившись). Крім того, користуючись послугами гарячої лінії з охорони здоров’я для 
українців, Пацієнт може надати непередбачуваний діапазон персональних даних, зокрема дані про стан здоров’я, 
щоб отримати найбільш точну інформацію, тому ці дані обов’язково оброблятимуться Контролером даних. 
 
Якщо бажаєте замовити зворотний дзвінок від лікаря, необхідно вказати своє ім’я та номер телефону для 
здійснення зворотного дзвінка.  
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Усі події та дії, пов'язані з наданням Послуг, будуть реєструватися.  
 
Скарги, пов’язані з Послугами, будуть розглянуті та задокументовані Контролером даних у всіх випадках.  
 
Для відстеження результатів медичних консультацій та забезпечення якості послуг оператор передзвонить 
Пацієнту наступного робочого дня після консультації та попросить його оцінити послугу. 
 

Опис процесу 
обробки 
персональних 
даних  
 

• Обсяг оброблюваних 
персональних даних 

Мета обробки 
персональних 
даних 

Правова 
основа 
обробки 
персональних 
даних 

Джерело 
персона
льних 
даних 
 

Одержува
чі обробки 
персональ
них даних 

Користування 
послугами - 
Телефонна 
консультація 
Контакт-центру 

Повний аудіозапис 
розмови 
 
Усі дані, надані Пацієнтом 
для персоналізованого 
консультування під час 
надання Послуги, 
включаючи 
непередбачуваний 
діапазон даних про стан 
здоров’я Пацієнта. 
Контролер обробляє 
лише дані, якими Пацієнт 
добровільно ділиться під 
час використання Послуг 
Надана інформація, 
консультація  

Надання договірних 
Послуг, 
забезпечення 
можливості 
повторного 
прослуховування 
запису, контроль 
виконання, 
забезпечення якості  

Договірні 
зобов'язання 
(стаття 6 (1) (b) 
GDPR) 
 
У випадку 
даних про стан 
здоров’я – 
згода 
Замовника 
(GDPR. §. 9. 
пункт 2 (а) 

Замовни
к 

Хостинг-
провайдер
, в якості 
обробника 
персональ
них даних 
 
 

Користування 
послугами - 
Зворотний 
дзвінок Контакт-
центру 

Прізвище та ім’я 
Замовника 
Номер телефону  
Повний аудіозапис 
розмови, всі персональні 
дані, надані Пацієнтом, 
включаючи будь-який 
непередбачуваний 
діапазон даних про стан 
здоров'я Пацієнта. 
Контролер обробляє 
лише дані, якими Пацієнт 
добровільно ділиться під 
час використання Послуг 
Надана інформація, 
консультація  

Надання договірних 
Послуг, 
забезпечення 
можливості 
повторного 
прослуховування 
запису, контроль 
виконання, 
забезпечення якості  

Договірні 
зобов'язання 
(стаття 6 (1) (b) 
GDPR) 
 
У випадку 
даних про стан 
здоров’я – 
згода 
Замовника 
(GDPR. §. 9. 
пункт 2 (а) 

Замовни
к 

Хостинг-
провайдер
, в якості 
обробника 
персональ
них даних 
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Користування 
послугами – 
Реєстрація 

Факти, типи, час Послуг та 
відповідні дані, що 
стосуються всіх подій та 
дій, пов'язаних з 
наданням Послуг  

Визначення та 
надання Договірних 
Послуг, моніторинг 
наданих Послуг, 
забезпечення 
відстеження Послуг, 
перевірка якості 
послуги. 

Договірні 
зобов'язання 
(стаття 6 (1) (b) 
GDPR) 
У випадку 
даних про стан 
здоров’я – 
згода 
Замовника 
(GDPR. §. 9. 
пункт 2 (а) 

Замовни
к 

Хостинг-
провайдер
, в якості 
обробника 
персональ
них даних 
 

Користування 
послугами – 
Порядок 
вирішення 
спорів 

Прізвище 
Ім’я 
Електронна пошта/номер 
телефону (залежно від 
того, яким способом 
подана скарга) 
Предмет скарги 
Дії, вжиті у зв’язку з 
поданням скарги 
У разі складеного 
протоколу, номер та дата, 
підписи протоколу 

Розгляд скарг та 
порядок вирішення 
спорів 

Виконання 
юридичного 
зобов'язання 
(стаття 6, (1) c) 
GDPR) 
Закон про 
охорону 
здоров’я §. 29.  

Замовни
к 

Хостинг-
провайдер
, в якості 
обробника 
персональ
них даних 
 
Провайдер 
електронн
ої пошти, у 
якості 
обробника 
персональ
них даних 
 
 
 

Користування 
послугами – 
Дзвінок у зв’язку 
з контролем за 
виконання 
роботи 

Прізвище 
Ім’я 
номер телефону  
Повний аудіозапис 
розмови (дані про 
задоволеність Пацієнта 
послугами) 
Контролер обробляє 
лише дані, якими Пацієнт 
добровільно ділиться під 
час зворотного зв’язку 
 

Оцінка ефективності 
Послуг 

Отримання 
зворотного 
зв’язку щодо 
ефективності 
програми є 
необхідним 
для цілей 
законних 
інтересів 
контролера та 
платника 
послуг (стаття 6 
(1) (f) GDPR) 
 

Замовни
к 

Хостинг-
провайдер
, в якості 
обробника 
персональ
них даних 
 
 
 
 

 
Термін обробки персональних даних: Дані, які обробляються у зв’язку з наданням Послуг, зберігаються протягом 
5 років (загальний строк давності), у випадку відкликання Замовником своєї згоди до закінчення 5-річного періоду, 
дані про стан здоров'я будуть оброблятися до відкликання згоди. Дані, записані під час вирішення спорів, 
оброблятимуться протягом 5 років. У разі правового спору, пов’язаного з наданням Послуг, ми будемо обробляти 
персональні дані, строго необхідні для вирішення правового спору, до остаточного завершення правового спору.  
  



 

 

Adatvédelem_Ukrán_Egészségvonal_202206_P  6/10 

 
2. Безпека опрацювання 

Контролер обробляє зареєстровані ним або передані йому персональні дані конфіденційно, відповідно до 
законодавства щодо захисту персональних даних, у порядку, викладеному у цій Політиці конфіденційності, 
забезпечуючи досягнення правової мети власного володіння персональними даними. Контролер даних повинен 
(також) забезпечити виконання правил захисту персональних даних за допомогою інших внутрішніх положень, 
інструкцій та процедурних правил, які за змістом та формою відокремлені від цієї Політики конфіденційності.  

У зв’язку з обробкою ваших персональних даних, Контролер забезпечує конфіденційність інформації і вживає всіх 
необхідних технічних та організаційних заходів, необхідних для забезпечення виконання вимог відповідного 
законодавства. Оцінюючи належний рівень безпеки, необхідно враховувати, зокрема, ризики, пов’язані з 
опрацюванням, зокрема такі, що виникають внаслідок випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, 
несанкціонованого розкриття або доступу до персональних даних, які передано, збережено або іншим чином 
опрацьовано, а також недоступності внаслідок змін у використаній технології.  При визначенні та застосуванні 
заходів щодо конфіденційності інформації, Контролер повинен взяти до уваги сучасний розвиток технологій та 
вибирати серед кількох можливих варіантів обробки той, який забезпечує більш високий рівень захисту 
персональних даних, за винятком випадків, коли на шляху здійснення цього лежать значні перешкоди. 

 

3. Ваші права при обробці персональних даних 

3.1. Право суб'єкта даних на доступ 

Суб’єкт даних повинен мати право на отримання від контролера підтвердження факту опрацювання її або його 
персональних даних і, якщо це так, – доступ до персональних даних та інформації про: 

• цілі обробки персональних даних; 
• категорії відповідних персональних даних; 
• одержувачі чи категорії одержувача, яким персональні дані були або будуть розкриті, зокрема, одержувачі 

в третіх країнах або міжнародні організації; 
• за можливості, період, протягом якого передбачається, що персональні дані будуть зберігати, або, якщо це 

неможливо, – критерії визначення такого періоду; 
• існування права надсилати запит до контролера щодо виправлення чи стирання персональних даних, або 

обмеження опрацювання персональних даних про суб’єкта даних і заперечувати проти такого 
опрацювання; 

• право подавати скаргу до наглядового органу; 
• якщо персональні дані не збирають від суб’єкта даних, будь-яку інформацію щодо їхнього джерела; 
• наявність автоматизованого вироблення й ухвалення рішень, у тому числі профілювання; 
• якщо персональні дані передають до третьої країни або до міжнародної організації, суб’єкт даних повинен 

мати право бути повідомленим про належні гарантії щодо передавання даних. 

Тому, якщо ви хочете дізнатися, чи обробляє Компанія ваші персональні дані та за яких обставин, ви можете 
про це запросити інформацію.  
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Контролер повинен надати копію персональних даних, які знаходяться у процесі опрацювання. Для будь-яких 
подальших копій, запит на які надсилатиме суб’єкт даних, контролер може стягувати розумну плату, що 
ґрунтується на адміністративних витратах. У разі подання суб’єктом даних запиту електронними засобами і за 
винятком його прохання щодо іншої форми, інформацію необхідно надавати загальноприйнятими 
електронними засобами. 

3.2. Право на виправлення 

Суб’єкт даних повинен мати право на виправлення його або її неточних персональних даних, яке повинен здійснити 
контролер без будь-якої необґрунтованої затримки. Зважаючи на цілі опрацювання, суб’єкт даних повинен мати 
право заповнити незаповнені персональні дані, в тому числі, надавши додаткову заяву. 

Якщо будь-які з ваших особистих даних змінилися, просимо негайно повідомити нас про це, з метою 
виправлення їх у нашому реєстрі. 

Контролер інформує всіх одержувачів чи категорії одержувачів, яким персональні дані були або будуть розкриті, 
про виправлення, якщо це не виявляється неможливим або вимагає непропорційних зусиль. Контролер даних 
повинен надати інформацію про цих одержувачів на запит суб'єкта даних.  

3.3. Право на стирання ("право бути забутим") 

Суб’єкт даних повинен мати право на стирання своїх персональних даних, яке повинен здійснити контролер без 
будь-якої безпідставної затримки, також контролер повинен бути зобов’язаним стерти персональні дані без будь-
якої необґрунтованої затримки у разі виникнення однієї з наведених нижче підстав: 

• немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували 
(мету опрацювання даних досягнуто); 

• суб’єкт даних відкликає згоду, на якій ґрунтується опрацювання, та якщо немає іншої законної підстави для 
опрацювання; 

• правовою підставою для обробки є законний інтерес Контролера і суб'єкт даних заперечує проти 
опрацювання даних, та якщо немає іншої законної підстави для опрацювання; або суб'єкт даних заперечує 
проти опрацювання даних для комерційних цілей; 

• персональні дані опрацьовували незаконно; 
• персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, закріпленого в 

законодавстві Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера (напр., якщо це вимагається 
органом влади); 

У разі, якщо контролер оприлюднив персональні дані та є зобов’язаним стерти персональні дані, контролер, з 
урахуванням наявних технологій та витрат на їхню реалізацію, повинен вжити відповідних заходів, у тому числі, 
технічних заходів, для інформування контролерів, які опрацьовують персональні дані, про те, що суб’єкт даних 
направив запит на стирання такими контролерами будь-яких посилань на такі персональні дані, їхні копії чи 
відтворення. 

Контролер не зобов’язаний видаляти дані, якщо обробка необхідна: 

• для реалізації права на свободу вияву поглядів та свободу інформації; 
• для дотримання встановленого законом зобов’язання, що вимагає опрацювання згідно з законодавством, 

яке поширюється на контролера; 
• у деяких випадках на підставах суспільного інтересу в сфері охорони суспільного здоров’я; 
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• для архівування в суспільних інтересах, досягнення цілей наукового чи історичного дослідження або 
статистичних цілей, якщо видалення унеможливить або серйозно обмежить досягнення цілей такого 
опрацювання; 

• для формування, здійснення або захисту юридичних вимог; 

Контролер інформує всіх одержувачів, чи категорії одержувачів, яким були передані персональні дані, про 
видалення, якщо це не виявляється неможливим або вимагає непропорційних зусиль. Контролер даних повинен 
надати інформацію про цих одержувачів на запит суб'єкта даних. 

3.4. Право на обмеження опрацювання 

Суб’єкт даних повинен мати право на обмеження опрацювання контролером у разі настання таких обставин:  

• точність персональних даних заперечується суб'єктом даних протягом періоду, що дозволяє контролеру 
перевірити точність персональних даних (тобто поки не переконається, що дані, що обробляються, 
правильні); 

• опрацювання є незаконним та суб’єкт даних виступає проти стирання персональних даних і натомість 
надсилає запит на обмеження їх використання; (оскільки згодом обробка даних може стати законною і не 
буде потреби повторно записувати дані);  

• Контролеру більше не потрібні персональні дані для цілей опрацювання, але їх вимагає суб’єкт даних для 
формування, здійснення або захисту правових претензій; 

• Суб’єкт даних заперечив проти опрацювання на підставі законних інтересів в очікуванні проведення 
перевірки щодо того, чи переважають законні підстави контролера над законними інтересами суб’єкта 
даних. 
 

Якщо опрацювання було обмежено відповідно вищезгаданих пунктів, такі персональні дані необхідно, за винятком 
зберігання, опрацьовувати лише за згодою суб’єкта даних або для подання, реалізації або захисту правових 
претензій або для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи чи на підставах важливого суспільного інтересу. 
Контролер повинен повідомити суб’єкта даних, який домігся обмеження опрацювання, до моменту скасування 
обмеження на опрацювання. 
 
Контролер даних інформує всіх одержувачів, або категорії одержувачів, яким були передані персональні дані, про 
обмеження, якщо це не виявляється неможливим або вимагає непропорційних зусиль. Контролер даних повинен 
надати інформацію про цих одержувачів на запит суб'єкта даних. 
 
 
3.5. Право на мобільність даних 
 
Суб’єкт даних повинен мати право на отримання його або її персональних даних, які він надав контролеру, в 
структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання 
таких даних іншому контролеру без перешкод від контролера, якому було надано персональні дані, якщо 
опрацювання ґрунтується на згоді або на основі договору, а також опрацювання є автоматизованим. 
Реалізуючи своє право на мобільність, суб’єкт даних повинен мати право на передавання персональних даних 
безпосередньо від одного контролера до іншого, за умов відповідної технічної можливості. 
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3.6. Право на заперечення 
 
Суб’єкт даних повинен мати право заперечувати, на підставах, що пов’язані з його або її конкретною ситуацією, в 
будь-який час, проти опрацювання його або її персональних даних, яке здійснюють на підставі законних інтересів 
роботодавця, у тому числі, проти профілювання, що ґрунтується на тих положеннях. У цьому випадку Контролер не 
повинен більше опрацьовувати персональні дані за винятком доведення ним наявності істотних законних підстав 
для опрацювання, що переважають над інтересами, правами та свободами суб’єкта даних або для формування, 
здійснення або захисту правових претензій. 
У випадку опрацювання персональних даних для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних повинен мати право на 
заперечення проти такого опрацювання персональних даних, у тому числі, профілювання, тією мірою, якою це 
стосуються такого прямого маркетингу. 
Якщо суб’єкт даних заперечує проти опрацювання для цілей прямого маркетингу, персональні дані не можна 
більше опрацьовувати для таких цілей. 
 
3.7. Автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень, у тому числі, профілювання 
 
Кожен суб’єкт даних має право не підпадати під дію рішення, заснованого виключно на автоматизованій обробці, 
включаючи профілювання, яке має правові наслідки щодо нього/неї або аналогічним чином суттєво впливає на 
нього/неї. 
Попередній пункт не застосовується, якщо рішення: 

• необхідне для укладення або виконання договору між суб’єктом даних та контролером даних; 
• дозволено законодавством Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера та яким також 

передбачено відповідні заходи для захисту прав і свобод та законних інтересів суб’єкта даних; або 
• ґрунтується на прямо висловленій згоді. 

 
 
3.8. Право на подання скарги до наглядового органу, судова процедура 
 
Без обмеження будь-якого іншого адміністративного або судового засобу правового захисту, кожний суб’єкт даних 
повинен мати право на подання скарги до наглядового органу, зокрема, в державі-члені за місцем постійного 
проживання, місцем роботи чи місцем заявленого порушення, якщо суб’єкт даних вважає, що опрацювання його 
або її персональних даних порушує положення відповідного Регламенту. 
Наглядовий орган, до якого було подано скаргу, розслідує предмет скарги і в реальний термін повідомляє позивача 
про стан і результати розгляду скарги зокрема, якщо необхідне подальше розслідування або співробітництво з 
іншим наглядовим органом. Після розгляду скарги наглядовий орган має право порушити справу проти 
контролера.   

Суб’єкт даних має право звернутися до суду, якщо вважає, що контролер або оператор, що діє від його імені або 
за його дорученням, обробляє його/її персональні дані з порушенням правил щодо обробки персональних даних. 

Суд має компетенцію розглядати скаргу. Компетентний суд за місцем знаходження Контролера:  

• Прізвище та ім’я: Столичний суд 
• адреса: 1055 Будапешт, вул. Марко 27. 

За бажанням суб’єкта даних позов може бути поданий до суду за його/її місцем проживання або місцем 
перебування. 
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Дані органу із захисту даних  
 
Найменування:  Національний орган із захисту персональних даних та свободи інформації  
Скорочене найменування: NAIH 
Адреса:   1055 Будапешт, вул. Фалк Мікша 9-11 
Поштова адреса:  1363 Будапешт, п/с: 9. 
Телефон:   +36-1-391-1400 
Факс:     +36 1-391-1410 
E-mail:     ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
3.9. Право на відкликання згоди 
 
Суб'єкт даних має право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних, але це не 
впливає на законність обробки даних до відкликання згоди.  
 
 
3.10. Загальні правила 
 
Суб'єкт даних може скористатися своїми правами, зв'язавшись з Контролером або співробітником з питань захисту 
даних за наступними контактами: 

• за електронною адресою: privacy@teladoc.hu 
• за адресою: ТОВ «Teladoc Hungary», 1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6. Буд.№І, пов. 2.  
• а також за контактами https://teladoc.hu/kapcsolat 

Зверніть увагу, що Контролер надаватиме інформацію про персональні дані суб’єкта даних лише після перевірки 
його/її особи. Якщо при використанні послуг ви не надаєте інформацію, що дозволяє встановити вашу особу, 
контролер не зможе ідентифікувати вас як суб'єкта даних.  

Контролер повинен на запит суб'єкта даних відповідно до цього розділу повідомити суб'єкта даних про вжиті 
заходи без невиправданої затримки та протягом максимум 1 місяця. У разі необхідності цей період може бути 
продовжений на 2 місяці, про що Контролер повідомляє суб’єкта даних протягом 1 місяця. 

Права суб'єкта даних та порядок дій контролера регулюються статтями 12.13-22, 77, 79, 82 Загального регламенту 
про захист даних. 

Якщо контролер не вживає заходів щодо запиту суб’єкта даних, він негайно, але не пізніше одного місяця після 
отримання запиту, інформує суб’єкта даних про причини бездіяльності та про право суб’єкта даних на оскарження 
до наглядового органу.  
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