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Adatvédelmi tájékoztató 
 

 

Varró Krisztina e.v. (Adószám: 69445796-1-43) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
tőrvény, valamint a 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja. 

 
Varró Krisztina e.v.(Kispesti Magán Vérvételi Hely) Adószám: 69445796-1-43 a betegek 
személyes adatait kizárólag a vérvétel, mintavétel létrejöttével, nyilvántartásával, annak 
szolgáltatásával összefüggésben, az érintett kizárólagos és önkéntes hozzájárulása 
alapján kezeli. 
      
Varró Krisztina e.v.(Kispesti Magán Vérvételi Hely) Adószám: 69445796-1-43 nem 
kezel közérdekű adatokat 

 nyilván tart beteggel, vérvétellel kapcsolatos adatokat, 

 nem végez, adatfeldolgoztatást kiszervezet tevékenységként szerződött 
partnereivel, 

 nem kapcsol össze belső nyilvántartásokat, 

 hozzájárulás esetén írásban kapcsolatba lép a betegekkel, 

 nem hozza nyilvánosságra a beteg személyes adatait, 

 kizárólag a vérvétel, mintavétel végrehajtásához végez olyan feldolgozást, 
amelynek eredményeként automatikus döntésre kerül sor.  

 
Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés 
céljának. 

 Az adatkezelés célja – A vérvétellel kapcsolatos személyes és egészségügyi 
adatok nyilvántartása és követése a jogszabályokban előírt adatkörre.   

 Adattovábbítás – Nem történik sem személyes sem a vérvételhez 
kapcsolódó adat továbbítása harmadik fél felé.  

 
Önt, mint érintett betegünket személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az 
alábbi jogok illetik meg: 

 
Tájékoztatás kérése 
A beteg kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az 
általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer 
ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a 
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tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg, ha az adatkezelés jogellenesnek 
bizonyul. 

 
Helyesbítés 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes 
adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő, illetve azt megjelöljük, ha az érintett vitatja 
annak helyességét vagy pontosságát. 

 
Tiltakozás 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 -ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
-ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
-törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 
 

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.  
 
 
Nyilvántartott személyes adatok: 

 Beteg neve 

 Születési név 

 Születési hely és idő 

 Lakcíme 

 e-mail címe 

 Telefonszám 

 egészségügyi adatok. 
 

 
 
 


