
E-MAIL CÍM KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 
 
Az adatkezelő neve: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 
címe, adószáma: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. / 21813278-2-41 
képviseli, ügyvezető elérhetősége: Dr. Budai András / t itkarsag@obudairendelok.hu 
adatvédelmi tisztviselő, elérhetősége Vikman Piroska/dpo@obudairendelok.hu 
 

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a 
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.  
 

Alulírott,  Név:…………………………………………………………………… 

Behívó sorszáma:……………………………………………………… 

TAJ-száma:……………………………………………………………. 

Ezúton kijelentem, hogy az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatát, valamint a mellékelt adatkezelési tájékoztatót megismertem és az abban 
foglaltakat tudomásul vettem. A Rendelet 7. cikkében foglaltak szerint, ezúton nyilatkozom, hogy kérem az adatkezelőt az általa 
 

 201….. …………………………. napján  
 

végzett laborvizsgálat eredményét részemre elektronikus formában az alábbi e-mail címre megküldeni szíveskedjen. 

 
………………………………………………………………………… 

A fentieken túl ahhoz, hogy az adatkezelő az általam megadott elektronikus levelezési címet a medikai informatikai rendszerében határozatlan 
ideig tárolja csak és kizárólag abból a célból, hogy a laboratóriumi mintavétellel kapcsolatban elkészült leleteimet a jövőben ezen az e-mail 
címen részemre továbbítsa (a megfelelőt kérjük aláhúzni):  Hozzájárulok    Nem járulok hozzá 
 
Kelt: ………………………………………..                 ……………………………………………….
                                          nyilatkozó aláírása 
A nyilatkozó, mint törvényes képviselő adatai :   Név:…………………………………………. 

(18. életév alatti személyek esetében)   Születési hely, idő:…………………………… 

Lakcím:……………………………………… 

Lakcím:……………………………………… 

  



 

Adatkezelési tájékoztató 

Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban megadott adataiban változás következik be, az adatai módosítását az 

adatkezelőnél tudja kérni valamint, hogy az Ön által megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal, 

illetőleg, hogy a hozzájárulás visszavonását követően az adatkezelőnél tudja kezdeményezni a későbbi ismételt hozzájárulás megadását. 

Tudomásul veszi továbbá, hogy az adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó 

tévedésekért, károkért. Hibás vagy hamis adatok esetén az adatkezelő köteles a tudomására jutását követően azokat haladéktalanul törölni. A 

kezelt adatok tekintetében Ön tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az 

adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.  

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, 

hogy először az adatkezelőt keresse meg panaszával a lenti elérhetőségen. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

adatvédelmi tisztviselő: Vikman Piroska 
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@obudairendelok.hu 
 
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor 

bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 

1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

Lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, 

hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) 

nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
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