
Adatvédelmi tájékoztató kiegészítés Facebookhoz 
 

 

A Dr. Hibbey Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Dr. Hibbey Kft.)  tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és 

jogos érdekét. 

 

A Dr. Hibbey Kft. általános adatvédelmi tájékoztatóját könnyen és gyorsan elérheti az alábbi 

helyen: 

 

https://www.gyogyaszoktatabanya.hu/tajekoztatok.php 

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a Dr. Hibbey Kft.  fentebb megjelölt adatvédelmi 

tájékoztatóján túl, speciálisan a Facebook és az Instagram alkalmazásokkal kapcsolatosan 

bocsátja ki a Dr. Hibbey Kft. 

 

Ez úton tájékoztatjuk Facebook és Instagram oldalunk kedvelőit, lájkolóit, továbbá oldalaink 

követőit, valamint a részünkre üzenetet küldőket, hogy: 

a Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

a Facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

az Instagram adatkezelési szabályzata: 

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ 

 

A Dr. Hibbey Kft.  a Facebook és az Instagram közösségi oldalak használata során a 

közösségi oldalak fentebb hivatkozott szabályzatai alapján jár el. 

 

Ez úton felhívjuk a látogatóink figyelmét arra, hogy a Facebook és az Instagram az oldalaink 

és látogatóinak és bejegyzéseink megtekintőinek, lájkolóinak a gépén úgynevezett “sütiket”, 

azaz “cookie-kat” helyez el, melynek alapján a Dr. Hibbey Kft. kizárólag statisztikai 

adatszolgáltatást kap, azonban a Facebook és az Instagram közösségi háló reklámüzenetek 

megjelenítése, továbbá úgynevezett “sütik” (cookie) elhelyezése céljából azokat 

felhasználhatja. Ezzel kapcsolatosan további részletes tájékoztatást átlátható formában a 

fenti adatvédelmi és cookie tájékoztatók nyújtanak. 

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai: 

 

Név (cégnév): Dr. Hibbey Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév: Dr. Hibbey Kft. 

Székhely: 2800 Tatabánya, Feszty Árpád utca 48.  

Cégjegyzékszám: 11-09-023687 

Adószám: 25297803-1-11 

Nyilvántartja: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 

Képviseli: Dr. Hibbey Csaba Zoltán ügyvezető és Alberti Ágnes Vilma ügyvezető 

Telefonszám: 06 70-298-1385 

E- mail: info.gyogyaszok@gmail.com 

https://www.gyogyaszoktatabanya.hu/tajekoztatok.php
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/


Weblap: https://www.gyogyaszoktatabanya.hu 

 

Egyéb rendelkezések 

A Dr. Hibbey Kft. üzenőfalán közzé téve értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi tájékoztató 

valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül.  

 

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk: 

 

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések 

és egyéb tájékoztatás): 

 

http://naih.hu/ 

 

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, 

állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358 

 

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, 

elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és 

állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/ 

http://naih.hu/
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
http://nmhh.hu/

