






DUNA-LAB Medical részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat 

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei 

összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az 

alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

6 Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai rendszerünkbe kizárólag a páciens/beteg által, saját kezűleg kitöltött nyilvántartási 

adatlappal kerülhetnek. Adatainak elektronikus tárolása jelszavas védelemmel ellátott, adatvesztés 

ellen párhuzamos rögzítéssel biztosított hardveren,orvostechnikai szoftveren, jelszavas papíralapú 

dokumentációja kulccsal zárható tárolóban történik. 

7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

Adatkezelő a DUNA-LAB Medical. 

Személyes adatait adott egészségügyi vizsgálatok során laborpartnereink, informatikai partnereink, 

illetve részadatokat (csak név, lakcím) könyvelési /pénzügyi partnerünk is kezelheti illetve 

használhatja. 

Partnereink a GDPR, az adatvédelmi törvények, előírások betartására kötelezettek, a titoktartási 

előírásokat szigorúan betartják. 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - az egészségügyi törvények által előírt kötelező adatkezelések kivételével -

törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, 

illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog érdekében a DUNA-LAB Medical megfelelő intézkedéseket hoz annak 

érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. 

cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően publikálja. 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: 

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,

illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok

tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a

tiltakozás joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz








