
Tisztelt Olvasó! 

A „Folyó ügyek” című havonta megjelenő elektronikus egészségügyi-jogi periodika kifejezetten 
egészségügyben foglalkoztatottaknak-vállalkozóknak készül; az aktuális jogszabályi változásokat és örökzöld 
témákat felölelő hírlevél elsősorban szakorvosok, háziorvosok, szakdolgozók, egészségügyi szakemberek, 
magánrendelések, egészségügyi-joggal is foglalkozó jogászok, szakértők érdeklődésére tarthat számot. A 
kiadvány elsősorban a Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő, Egészségügyi Közlöny, Bírósági Határozatok, 
Bírósági Döntések Tára, Ítélőtáblai Határozatok, Európai Unió Hivatalos Lapja kiadványokat; a bíróságok, az 
egészségügyért felelős minisztérium, egészségügyi hatóságok, NEAK, Alapvető Jogok Biztosa (ombudsman, 
ideértve az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóságát is), Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, Országos Kórházi Főigazgatóság; betegjogi intézmények, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Emberi Jogok Európai Bírósága 
határozatait, közleményeit, ajánlásait, állásfoglalásait, publikációit szemlézi. 

A 2010. február 1-ig megjelent számok teljes terjedelemben, míg az ezt követően megjelenő számok 
ízelítő tartalma érhető el a www.inspekcio.hu honlapon (lásd „Egészségügyi-jogi szakértés, publikációk, 
előadások, oktatás” menüpont alatt). Az újonnan megjelenő hírlevelek teljes anyaga előfizethető. Az 
előfizetés díja évi 22 000,- Ft ÁFA-val, mely tehát az előfizetéstől számított 12 havi megjelenésre szól. Másolja 
be a megrendelő levelébe és egészítse ki a szükséges adatokkal az alábbi szöveget, majd kérjük küldje el azt 
a drhanti@inspekcio.hu címre: 

"Ezúton kérek hozzáférést a Folyó ügyek c. elektronikus periodikához ÁFA-val 22 000,- Ft/év előfizetési díjért 
(12 havi megjelenés). Ebből a célból az itt megadott adataim kezeléséhez önkéntesen és kifejezetten 
hozzájárulok. A www.inspekcio.hu honlapon található általános szerződési feltételeket megismertem és 
elfogadom. 

Számlázási név: ............................................................ 

Számlázási cím és adószám: ............................................................  

Egészségügyi szakterület: ............................................. 

Hivatalos e-mail cím: ……………………………………..……………………… 

Ha fentiek személyes adatoknak minősülnek tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő neve, címe: Inspekció 99 BT. 
8000 Székesfehérvár Szekfű Gy. u. 7.; a számlázási név és cím a könyveléshez és számlázáshoz igénybe vett 
adatfeldolgozóhoz kerül továbbításra (Contest Kft., 8000 Székesfehérvár Móricz Zs. u. 17.; KBOSS.hu Kft. 1031 
Budapest, Záhony utca 7.), egymás közti info-kommunikációban (telefon, internet) az összeköttetést 
részünkről a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) biztosítja, e-mail szolgáltatónk a Carina 
Novum KFT. (1097 Budapest, Vaskapu utca 1/B.) aki al-adatfeldolgozóként veszi igénybe a Tárhely.Eu KFT-t 
(1144 Budapest, Ormánság u. 4.), az előfizetési díj átutalásának fogadásához pénzforgalmi szolgáltatóként 
az Unicredit Bank Zrt-t (1054 Budapest Szabadság tér) vesszük igénybe; az adatkezelés alapja és célja az 
előfizetési szerződés teljesítése; időtartama a szerződés (előfizetés) fennállása. Jogosultsága van az Önről 
kezelt adatokkal kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, hozzájárulása 
visszavonásához, adatai törléséhez, és jogorvoslathoz (www.naih.hu, illetve www.birosag.hu)" 

Az előfizetési díjat az Inspekció 99 BT. 10918001-00000003-15480003 számú bankszámlaszámára 
átutalással teljesítheti. Az előfizetési díj beérkezése után a megadott névre és címre állítjuk ki a számlát és 
azt e-mail mellékletben juttatjuk el, ahogy az egyes periodika számokat is. 
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