
NEW ERA GENETICS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI NYILATKOZATA 

 
 
A New Era Genetics Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), adatkezelés 
során tevékenysége körében megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az egészségügyi és hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Eüak.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 
rendelkezéseivel összhangban.   
 
Társaságunk tiszteletben tartja páciensei (érintettek) személyes, valamint bizalmas 
információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag 
egészségügyi szolgáltató tevékenység támogatása során, a magzati fejlődési rendellenességek 
kiszűrése valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. 
  
Az Adatkezelő harmadik fél részére az érintett személy kifejezett hozzájárulásával továbbít 
adatot. Amennyiben annak jogszabályban rögzített minden feltétele fennáll, hatósági 
felszólításra Társaságunk személyes adatot jogosult kiadni.   
 
Adatkezelés jogszerűsége: 
 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal. 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 
alábbi feltételek egyike teljesül: 
 
(i) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 
 

(ii) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges; 
 

(iii)  az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 

(iv)  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges; 
 

(v) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 

(vi) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 
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Adatkezelés alapelvei: 
 
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeljük: 
 
Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
végezzük.  
 
Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja 
szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.  
 
Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden 
ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul 
törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.  
 
A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra. 
 
A személyes adatok kezelése során biztosítjuk az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 
védelmet.   
 
Személyes adatot csak az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célból és módon, az 
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelünk. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 
 
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig. 
 
A személyes adatot különösen akkor kezelünk, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek 
védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. 
 
 
 
Érintettek tájékoztatása: 
 
Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. 
 
Adatkezelési Szabályzatunk megalkotásával és jelen nyilatkozat közzétételével, valamint a 
rövidített tájékoztató és a személyes tájékoztató ívek megalkotásával, továbbá tájékoztató 
táblák kihelyezésével teszünk eleget tájékoztatási kötelezettségünknek.  
 
Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 
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Értelmező rendelkezések:  
 
1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és 
rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és 
eljárások együttes rendszere. 
 
2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  
 
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza;  

Az Adatkezelő: 

Elnevezése: New Era Genetics Kft.  

székhelye: 1016 Budapest, Bérc utca 23. 

cégjegyzék száma: 01-09-987812 

adószáma: 23985393-2-41 

ügyvezető: Merhala Zoltán  

honlap: www.neweragenetics.hu  

e-mail. cím: info@neweragenetics.hu  

mobil: +36 20 518 1810 

telefon:  +36 1 273 1913 

fax: +36 1 273 1914 

főtevékenységi köre:  8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 
A speciális tevékenységi körre figyelemmel az adatkezelő adatkezelési célból egészségügyi és a 
hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult. 
 
4. Adatkezelő által kezelt adatok: 

a. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

b. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési 
hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, 
a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen 
vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett 
azonosítására; 

c. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert 
személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy 
egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 
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d. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely 
információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;  
avagy az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint 
a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, 
általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat 
által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az 
előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. 
magatartás, környezet, foglalkozás); 

e. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai 
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy 
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, 
és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta 
elemzéséből ered; 
 

5. páciens: jelen szabályzat értelmében az Adatkezelőnél nem-invazív molekuláris 
genetikai vizsgálatra (PrenaGenetics®) jelentkező és adatvédelmi szempontból érintetti jogokkal 
rendelkező személy (várandós anya) valamint a vizsgálattal érintett méhmagzat. A magzati 
korban elvégzett vizsgálat eredményére vonatkozó jogérvényesítési jogok az élve születés 
pillanatától, a fogantatás időpontjára visszamenőleges hatállyal illetik meg a jogosultat.  

 

6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 

Laborvizsgálatot végzőként   

Elnevezése: LifeCodexx AG  

székhelye: Line-Eid-Strasse 3, 78467 Konstanz, Germany 

cégjegyzék száma: Freiburg im Breisgau District Court, 
Commercial registry 701989 

adószáma: DE 258862614 

ügyvezető: Dr. Michael Lutz 

honlap: www.lifecodexx.com 

e-mail. cím: info@lifecodexx.com 

telefon: +49 (0) 7531-9769460 

fax: +49 (0) 7531-9769480 

 
Az Adatkezelővel partnerkapcsolatban álló további Adatfeldolgozók listáját illetve az Érintettre 
vonatkozó Adatfeldolgozókat – az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel – csak kifejezett 
kérésre, e-mailen küldi meg az Érintett részére.  
 
8. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 
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9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges; 
 
10. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetővé teszik; 
 
A Szabályzat alapján az Adatkezelő Foglalkoztatás-egészségügyi szempontból végez 
adattovábbítást: 

Továbbított adatokat önállóan kezeli:     

Elnevezése: Optivera Foglalkoztatás-Egészségügyi Kft.  

székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 25. 

cégjegyzék száma: 13-09-107119 

adószáma: 10772878-2-13 

ügyvezető: Manninger Péter  

e-mail. cím: optivera@invitel.hu 

mobil: 36 30 250 2480  

 
 
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
 
12. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 
 
13. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott 
felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése 
illegális; 
   
14. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén 
a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik; 
 
15. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai 
eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre 
állására; 
 
16. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú 
általános adatvédelmi rendelete; 
 
17. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  
 
18. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. § (2) bekezdés alapján 
cselekvőképtelen páciens helyett törvényes képviselője jogosult nyilatkozattételre.  
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19. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. tv.; 
 
20. magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki 
számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek 
birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári-jogi 
jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha: a) a 
területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által 
őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak 
folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy; b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános 
részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál; 
 
21. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
 
22. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 
elemzésére vagy előrejelzésére használják; 
 
23. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének 
kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak 
változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak. 
 
24. Szabályzat: az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzata; 
 
25. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 
26. Társaság: az Adatkezelő, kivéve, ha a körülményekből fakadóan a Társaság csak 
adatfeldolgozó, vagy adatkezelést nem végez. 
 
27. vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer: vagyonvédelmi célból, a Szabályzat 
területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi 
megfigyelőrendszer, ideértve a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- 
vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés), az 
elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti rendszert, az adat- 
és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb, jel és kép 
továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldást; 
 
28. vendég: a Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó 
természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával. 
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Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: 
 
Pácienseink – kezelőorvosaik útján – úgynevezett Vizsgálatigénylő lap kitöltésével jelentkeznek 
a Társaságunk által nyújtott vizsgálatok, szolgáltatások igénybevételére, mellyel hozzájárulnak 
saját és méhmagzatuk személyes- és személyazonosító adataik Adatkezelő általi kezeléséhez.  
 
A hozzájárulás megadásával az Érintett vizsgált személy vezeték és keresztnevét, születési helye, 
idejét, társadalombiztosítási jelét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, kezelőorvos nevét, 
vizsgált személy testmagasságát, vizsgált személy testsúlyát, terhességi korát, magzatok számát 
illetve a vizsgálatok elvégzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat kezeljük 
a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az 
Érintett adatait a nyilvántartásából.  
 
Az adatkezelés jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.  
 
A fenti adatokat a vizsgálat igénylésétől, a vizsgálat elvégzéséig illetve a vizsgálat elvégzésén túl 
az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról 
készített leletek kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést 
legalább 50 évig őrzi meg. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy 
tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. 
Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 
 
Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a 
felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. 
 
A vizsgálat elvégzését követően a vizsgálati eredményt anonim módon, minőségbiztosítási és 
további diagnosztikai eljárások kutatási és fejlesztési céljára, szakmai publikációkban való 
megjelentetéséhez a páciens hozzájárulásával felhasználhatja. 
 
Adatok megismerése, tárolása, felhasználása és továbbítása:  
 
Az Adatkezelő által az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult 
megismerni, akinek ez a Szabályzatból fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A 
személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az 
adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
Az adatkezelő tagjainak munkatársait az közös adatkezelés során titoktartási kötelezettség 
terheli.  
 
Az érintettekről felvett személyes adatokat az adatkezelő által üzemeltett központi adatbázison 
(szerver) tároljuk. A szerveren tárolt adatokhoz adatkezelő és a laborvizsgálat végzésében 
közreműködő adatfeldolgozó tagjainak munkatársai férnek hozzá, feladatukkal összefüggésben 
és arra korlátozottan. A hozzáférés jelszóval védett. A szerveren végrehajtott műveleteket a 
szerver tárolja.  
 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra 
korlátozódjon. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes-, személyazonosító- és 
egészségügyi adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon az adatkezelő törlési vagy 
rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.  
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Az Adatfeldolgozó az adatkezelés elvégzését követően az Adatkezelő utasítása illetve az Érintett 
hozzájárulása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az 
Adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabály előírja azok tárolását.  
 
Az adattárolás olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, ennél hosszabb ideig 
történő tárolás csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából, 
statisztikai célból történhet.  
 
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes 
adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy 
jogos érdekét a kép-, és/vagy hangfelvételének, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, 
a kép-, és/vagy hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) 
munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak 
kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a 
rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a 
hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 
(harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-
, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 
 
A fénykép- és videofelvételek adatbázis adatai csak bűncselekmény vagy szabálysértés 
gyanújának észlelése esetén, illetőleg megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, illetőleg a 
szabálysértési hatóságnak adhatók át. A felvételekhez történő hozzáférésre az alábbi személyek 
jogosultak: ügyvezető, cégvezető, IT vezető, illetve az általuk felhatalmazott személyek. 
 
A fénykép- és videofelvételekről, illetve személyes adatokról másolat, illetve nyomtatás kizárólag 
ellenőrzött, és minden nagy kockázattal járó adatkezelés esetében naplózással dokumentált 
körülmények között készül, kizárólag visszaélések, bűncselekmények gyanúja esetén, bizonyítási 
célból. A belső eljárás lezárásakor a tárolt adatok az Adathozzáférési naplóban dokumentált és 
ellenőrzött körülmények között megsemmisítésre kerülnek. A felvételek illetéktelen személy 
kezébe nem kerülhetnek. Arra jogosult hatóságnak történő átadása is ellenőrzött és az 
Adathozzáférési naplóban dokumentált formában történik. A sérülés miatt esetleg törölhetetlen 
adattárolók megsemmisítése szintén ellenőrzött és egyedi jegyzőkönyvben dokumentált 
formában történik. 
 
Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 
adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, 
amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.  
 
Az Adatkezelő tájékoztatja a szerződéses partnereit és a pácienseit arról, hogy a munkáltatói 
humán erőforrási rendszerben, számlázási rendszerben, illetve egészségügyi rendszerben kezelt 
adatok feldolgozása és tárolása, valamint a vizsgálat végzése céljából adatfeldolgozókat vesz 
igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintetteket.  
 
Az Adatkezelő a harmadik személyek részére történő, adattovábbításra vonatkozó jogviszony 
létrejöttekor messzemenőkig elvárja szerződéses adatfeldolgozó partnereitől, hogy a személyes 
adatok feldolgozása során maximálisan, - de legalább a jelen Szabályzat által garantált mértékig 
– betartsák az Infotv., a GDPR és az Eüak. valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályok rendelkezéseit.  
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Az Adatkezelő minden olyan esetben az érintettek külön hozzájárulását kéri, amennyiben az 
adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul. Mind a tájékoztatásnak, mind a hozzájáruló 
nyilatkozatnak ki kell terjednie az adatfeldolgozó személyének pontos megjelölésére (név és 
cím vagy cégnév és székhely), a továbbított adatok körére, az adatok tárolásának és 
feldolgozásának pontos fizikai helyére.  
 
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintetti kört 
tájékoztatása céljából a jelentősebb adatállományt érintő, nagyobb kockázattal járó 
adattovábbításról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt személyes adatok 
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes 
adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 
egyéb adatokat. 
 
Érintettek jogai és érvényesítésük 
 
Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az 
őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési 
Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.  
 

a) hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla 
tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, 
jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a 
személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti 
hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatásra. Az érintett 
jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha 
bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért 
további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 
számítunk fel. 

 

b) helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy 
hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük 

 

c) törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt 
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

(i). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; 
 
(ii). az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 
az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 
(iii). az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok a további adatkezelésre; 
 
(iv). a személyes adatot jogellenesen kezeltük; 
 
(v).  alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  
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Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának 
megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás 
visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.  
 

d) adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy 
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 
érintett jogos érdekeit.  

 
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 

e) korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok 
pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre 
vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok 
vonatkozásában az adatkezelést. 
 

f) adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel 
olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott 
adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.  
 

g) tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy 
harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása 
vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben, úgy az 
érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.  

 
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül  

• megvizsgáljuk,  

• annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és  

• döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.  
 
 
 
Adatbiztonság 
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveink vagy 
szabályzatunk szerint járunk el és ilyen eljárást követelünk meg munkavállalóitól illetve 
szerződéses partnereitől. 
 
A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot 
dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az 
adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.  
 
A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.  
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Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 
jár el.  
 

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az érintett adatainak 
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 
személyiségi jogát megsértjük, az érintett sérelemdíjat követelhet. 

 

Amennyiben adatkezelésünk a fentieken felül is kérdések vet fel Önben úgy, legyen kedves és 
kapcsolattartó kollégánkon keresztül kérje a közös adatkezelő tagjainak részletes Adatkezelési 
Szabályzatát. 
 
 
 
Hatályos: 2018. május 25-től.  
 


