
 

 

  

 

 

 
A LabMagister Kft. által elvégzett laborvizsgálatok eredményének, az Ön által kért, e-mal címre való 
elküldésére csak abban az esetben van lehetőség, ha az alábbi Adatkezelési hozzájárulási 
nyilatkozatot, Ön, mint igénylő, kitölti és aláírja. 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS ADATKEZELÉSI 
HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az e-mailes leletküldés csak az alábbiak 
figyelembevételével és betartásával kérhető. 
 
A Labmagister Oktató és Kutató Kft. (székhely: 1032 Budapest, San Marco utca 68. 5. em. 19., 
cégjegyzékszám: 01-09-984171, email elérhetőség: info@labmagister.com, honlap címe: 
www.labmagister.com), mint adatkezelő, ezúton az alábbi adatvédelmi tájékoztatást nyújtjuk az Ön 
részére.  
 
Laboratóriumi méréseinket anonimizált módon végezzük, amely azt jelenti, hogy a hozzánk eljuttatott 
mintákkal kapcsolatban személyes adatot nem kezelünk. Azonban gyakran előforduló igény, hogy a 
laboratóriumi mérési eredményeket mi juttassuk el e-mail útján a vizsgált személyhez, amely esetben 
elkerülhetetlen a vizsgált személy személyes adatainak (e-mail cím, név) illetve különleges adatainak 
(az egészségügyi vizsgálat eredménye) kezelése. A vonatkozó jogszabályok alapján személyes 
adatokat csak adatvédelmi tájékoztatás alapján megadott hozzájárulási nyilatkozat beszerzését 
követően kezelhetünk.  
 
Laboratóriumi mérési eredményt az Ön, illetve kezelő orvosa/intézménye által megadott e-mail címre 
csak abban az esetben áll módunkban továbbítani, ha a jelen hozzájárulási nyilatkozatot Ön kitölti és 
jóváhagyólag aláírja.  
 
A Labmagister Kft. ebben az esetben a vizsgált személyekről az alábbi adatokat kezeli: név, email cím, 
lakcím, TAJ-szám, vizsgálat eredménye. A LabMagister Kft.-nek kivételes esetben a páciens 
hozzátartozójának és/vagy gondviselőjének  adatait is kezelnie kell. 
 
Az adatok kezelésének célja a laboratóriumi vizsgálat eredményének közlése az érintettel e-mail útján, 
azaz a Labmagister Kft. szerződéses kötelezettségeinek teljesítése. Ezzel kapcsolatban felhívjuk 
figyelmét, hogy a kommunikáció a Labmagister Kft. részéről az eredmények közlésére korlátozódik, 
eredményközlő e-mailünkre válaszul érkezett kérdésekre, megkeresésekre nem áll módunkban 
válaszolni.  
 
Az adatok kezelésének – azaz az Ön személyes vagy különleges adatainak rendszerünkben 
fellelhetőségének – időtartama: 1hónap.Ennek lejártát követően az Ön adatait véglegesen és 
visszavonhatatlanul töröljük rendszerünkből.  
 
Az Ön személyes vagy különleges adatai a mintákat szállító cég kivételével semmilyen harmadik 
személy részére nem kerülnek átadásra. 
 
Az Ön adatait az alábbi személyek ismerhetik meg:  
-A Labmagister Kft. munkavállalói, megbízottjai; 
-A Labmagister Kft. internet-szolgáltatását végző társaság (TYCMO Kft.) munkavállaló vagy 
megbízottjai. 
 
Az Ön adataira vonatkozóan az alábbi adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazzuk. A Labmagister Kft. 
az Ön személyes adatait a székhelyén található központi tárhelyen elektronikusan, illetve papír 
formában is tárolja. A személyes adatai tárolásához internet-szolgáltatását végző társaság (TYCMO 



 

 

  

 

 

Kft.) szolgáltatását vesszük igénybe. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes 
adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása 
ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést jelszóval védjük, illetve 
dolgozunk azon, hogy a hozzáférést naplózzuk, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes 
adataihoz fért hozzá. 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Labmagister Kft. nem végez az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján adatkezelést. 
 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

 
1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy 
tájékoztassuk Önt:  
- milyen személyes adatait,  
- milyen jogalapon,  
- milyen adatkezelési cél miatt,  
- milyen forrásból,  
- mennyi ideig kezeljük,  
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést 
vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.  
Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 
teljesítjük. 

 
2. A helyesbítéshez való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely 
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai 
elérhetőségét). Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott 
elérhetőségre küldött levélben értesítjük. 

 
3. A törléshez való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését. 
A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály bennünket a személyes adatok 
további tárolására kötelez. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Ön kérelmét 
legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 
értesítjük.  
 

4. A zároláshoz való jog  
Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait 
zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását. Ebben az esetben tovább tároljuk a személyes adatot a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban meghatározott általános időtartamnál, és az Ön által megjelölt zárolási időtartam 
leteltét követően töröljük az adatokat.  
 

5. A tiltakozáshoz való jog  
Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, a 
személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljából továbbítanánk, felhasználnánk.  

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége a bírósági eljárás kezdeményezése Az Ön 
által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Labmagister Kft. ellen. A 
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken 
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 
A Hozzájárulási nyilatkozatot minden alkalommal újra ki kell tölteni, és minden esetben az eredeti, 
aláírt példányt, szükséges a Vizsgálatkérő laphoz csatolni. Amennyiben Ön ezt a minta levételkor nem 
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kérte, de később ilyen igénnyel lép fel, akkor a nyilatkozat utólag, de még az eredménykiadás előtt, 
pótolható.  
 
Alulírott tudomásul veszi, hogy az e-mailen keresztüli eredmény küldés, annak összes csatolmányával 
bizalmas személyes és egészségügyi adatokat tartalmaz. Azonban az Internet, mely a nyitott 
hozzáférések kiszolgálásra jött létre, a hálózat nyitottsága miatt nem tekinthető biztonságosnak. Így az 
Internet felhasználói és szolgáltatói a rendszer biztonságát rajtuk kívülálló okokból kifolyólag biztosítani 
nem tudják. 
 
A LabMagister Kft. nem vállal felelősséget az e-mailben küldött üzenet teljes és pontos- a címzetthez 
történő- eljuttatásáért, annak semmilyen késéséért, hálózat kapcsolat megszakadásából eredő hibáért, 
az információ jogszerűtlen felhasználásából vagy annak megbízhatatlanságából eredő károkért. 
Hibásan megadott e-mail cím esetére kérjük, adjon meg egy telefonszámot, ahol kapcsolatba léphetünk 
Önnel:………………………………………………………………  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kérem, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy a LabMagister Kft. személyes és 
különleges adataimat kezelje abból a célból, hogy az elkészült laborvizsgálati eredményeimet az általam 
itt megadott e-mail címre, illetve kezelő orvosom/intézményem e-mail címére továbbíthassa. A fenti 
tájékoztatás alapján tudatában vagyok annak, hogy az Interneten az e-mail formában küldött adatküldés 
nem biztonságos. Az így küldött e-mail illetéktelen kezébe kerülhet, tartalma sérülhet és/vagy 
megsemmisülhet.  
 
 

Eredmény továbbítási e-mail cím  

TAJ szám  

Mintavétel/leadás dátuma  

Vizsgálat kérő lap száma/azonosító  

 
Kelt:………………………………, 20………………………………… 
 
 
 

………………………..……………………….. 
NÉV: …………………………………….. 

         Nyilatkozó aláírása 
        


