
Neumann Labs ©2019  |  www.neumannlabs.com | kerdes@neumannlabs.com | +36 70 542 3758
EASY Beleegyező nyilatkozat dokumentum K1M1

Amennyiben szeretné igénybe venni a Neumann Labs által közvetített EASY szolgáltatást, kérjük, töltse ki az EASY Beleegyező nyilatkozatot, mellyel Ön 
Megrendelőnkké válik.

Kérjük, töltse ki a megrendelői adatokat!
a Megrendelő vezetékneve* 

a Megrendelő keresztneve* 

a kitöltés dátuma 

Ne feledje, hogy törvényi kötelezettségeink értelmében csak akkor áll módunkban teljeskörű szolgáltatást nyújtani az Ön számára, amennyiben az EASY 
Beleegyező nyilatkozat egyes pontjainál a *-gal jelölt válaszokat adta, illetve a *-gal jelölt helyen aláírásával is megerősítette hozzájárulását. 

Kérjük, jelölje válaszait!

VIZSGÁLAT
Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeket weboldalunkon, a www.neumannlabs.com/aszf oldalon érheti el.

Mint Megrendelő,
  nyilatkozom*  nem nyilatkozom,

• hogy az EASY Vizsgálatkérő kitöltésével elfogadom a szolgáltatásra vonatkozóan mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeket; valamint

• hogy az EASY Vizsgálatkérőn megadott személyes- és kapcsolattartási adataim megfelelnek a valóságnak, és betöltöttem 18. életévemet; illetve

• hogy az EASY Vizsgálatkérőn megadott e-mail címemmel regisztráltam a szolgáltatás online felületén, és a megadott e-mail címre kérem vizsgálati 
eredményem jelszóval védett pdf dokumentumként való elküldését.

Amennyiben nem a *-gal jelölt választ adja, az Ön mintájának vizsgálatát nem tudjuk elvégezni.

ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők mindenkor érvényes Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatai weboldalaikon, 
a www.neumannlabs.com/adatvedelem, valamint a www.doktor24.hu oldal Adatvédelmi szabályzat menüpontjában érhetők el.

Az Adatkezelők:
a Doktor24 Medicina Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-306644; adószám: 13577885-2-41) – a továbbiakban,  
mint Eü. szolgáltató – az alábbi tevékenység(ek) tekintetében kezeli az Ön személyes adatait: egészségügyi szolgáltatói háttér biztosítása, 
valamint a vizsgálatkérő, a beleegyező nyilatkozat, a lelet, az eredmény, az orvosi szakvélemény kezelése;

a Neumann Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1.; Cégjegyzékszám: 02-09-081306; Adószám: 
25106000-2-02; Telefonszám: +36 70 542 3758; e-mail: kerdes@neumannlabs.com; web: www.neumannlabs.com) – a továbbiakban, mint Ellátásszer-
vező az alábbi tevékenység(ek) tekintetében kezeli az Ön személyes adatait: a vizsgálatkérő, a beleegyező nyilatkozat, a lelet, az eredmény, az orvosi 
szakvélemény kezelése;

együttesen a továbbiakban, mint Adatkezelők – fontosnak tartják ügyfeleik és minden egyéb érintett természetes személy – a továbbiakban, mint Érin- 
tettek – adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatják az érintetteket, hogy tiszteletben 
tartják az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében járnak el.

Az Érintettek köre: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható termé-
szetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

Kezelt adatok köre: 
A vizsgálati azonosítás és az eredmény továbbításának céljából kezelt személyes adatok: családi és utónév**; anyja neve**; születési idő**; TAJ szám; 
e-mail cím**; telefonszám. A vizsgálat során kezelt egészségügyi adatok: a vizsgálatvégzés ideje**; vizsgálati eredmény**; lelet**; vizsgálati eredmény 
alapján készült orvosi szakvélemény**. 
Amennyiben a **-gal megjelölt adatok közlése elmarad, úgy az Adatkezelők, és az Érintett között nem jön létre szerződéses jogviszony, mivel az Adat- 
kezelők nem tudják a vizsgálatot elvégezni és a vizsgálati eredményt a Megrendelőhöz eljuttatni.

Az adatkezelés célja: Szolgáltatás(ok) nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása. 
Az adatkezelés időtartama: A számlán található adatok esetén az adott naptári év utolsó napjától számított 7. év vége, 
az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje 30 év. 

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítják azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatai nálunk biztonságban vannak.

Mint Megrendelő,

 hozzájárulok*  nem járulok hozzá,

EASY BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Vonalkód helye

az Ön mintaazonosítója

hogy a fent megjelölt adataimat, a megjelölt célból, és a meg-
jelölt ideig a Neumann Diagnostics Kft. valamint a Doktor24 
Medicina Kft. kezeljék

Amennyiben nem a *-gal jelölt választ adja és azt nem erősíti meg aláírásával, 
az Ön adatkezeléshez való hozzájárulásának hiányában a szolgáltatást nem tudjuk elvégezni.

a Megrendelő aláírása*

FORDÍTS!
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ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen az Eü. szolgáltató és az Ellátásszervező – együttesen mint Adatkezelők –, illetve az Adatkezelők belső munkatársai jogo-
sultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az Adatkezelők a meghatározott célok 
elérése körében adatfeldolgozót vehetnek igénybe.

A Neumann Diagnostics Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

DPD Hungária Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-888141; adószám: 13034283-2-42) az alábbi tevékeny-
ség(ek) tekintetében: futárszolgálat. 

Shopify (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada; web: www.shopify.com) az alábbi tevékenység(ek) tekintetében: tárhelyszol-
gáltató. 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43;  web: www.simplepay.hu) 
az alábbi tevékenység(ek) tekintetében: online fizetés.

A Doktor24 Medicina Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Synlab Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-923956; adószám: 14872925-2-42) az alábbi tevé-
kenység(ek) tekintetében: vizsgálatvégző.

MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS
A Neumann Diagnostics Kft., mint Ellátásszervező hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelésének célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre 
szabott tájékoztatása a Neumann Diagnostics Kft., mint Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, 
elmaradásáról. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik. Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik 
elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím. 
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. A marketing célú adatkezelés tekintetében az érintett hozzájárulásának elmaradása 
esetén az Adatkezelő ugyanolyan minőségben és feltételekkel nyújtja a megrendelt szolgáltatást, így az érintett számára semmiféle joghátránnyal 
nem jár a hozzájárulás megtagadása.

Az Adatkezelő: Neumann Diagnostics Kft. (önállóan)

Az adatkezelés célja: Marketing célú tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása a hírlevélre történő feliratkozással. 
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett kérésére törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a 
kerdes@neumannlabs.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Neumann Diagnostics Kft., 
1139 Budapest, Röppentyű u. 48. 

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor az önkéntesen megadott e-mail cím tárolására és a hírlevelek kiküldésére használt hírlevélküldő 
szolgáltatás igénybevételéről bővebb tájékoztatást talál a weboldalunk-on megtekinthető az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkban.

Mint Megrendelő,

  hozzájárulok  nem járulok hozzá,

hogy a Neumann Diagnostics Kft. az általam megadott e-mail címre hírlevél útján tájékoztatást küldjön a szolgáltatással összefüggő legújabb tudomá-
nyos eredményekről, hírekről, valamint akciókról, rendezvényekről, eseményekről, illetve értesíthessen a szolgáltatást érintő változásokról, fejlemények-
ről, és új szolgáltatásokat kínálhasson számomra.

Szolgáltatásunk változatlan feltételekkel vehető igénybe az Ön számára abban az esetbe is, 
amennyiben nem járulna hozzá a marketing célú adatkezeléshez.

ADATMEGSEMMISÍTÉS
A Neumann Diagnostics Kft., valamint a Doktor24 Medicina Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, 
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Megrendelő kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a kerdes@neumannlabs.com címre kell eljuttatni. Az Adatkezelők 
a jogszerű törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törlik az adatokat, ellenkező esetben felveszik a kapcsolatot kérelmezővel.


