ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Az Adatkezelő és elérhetőségei
Adatkezelő neve:
Székhely:
Telefon:
Elektronikus levélcím:
Honlap:
Adatvédelmi Tisztviselő:

Intelligenetic Egészségügyi Szolgáltató Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Duna Tower Irodaház, B torony, 15. em.
+36-1-700-1303
info@intelligenetic.hu
http://intelligenetic.hu/
dr. György András (SBGK Ügyvédi Iroda), 06-1-461-1000,
andras.györgy@sbgk.hu
2. Az adatkezelés bemutatása

Az Adatkezelő komplex genetikai szűrővizsgálatokat végez, amely során a vizsgálatot igénybevevő pácienstől
mintát vesz. A mintákat a szűrővizsgálat igénylési űrlap alapján elemzik és annak eredményéről tájékoztatja az
Adatkezelő a pacienst.
3. Érintettek
Az Érintettek közé tartoznak azok, akik igénybe veszik az Adatkezelő szolgáltatásait, azaz valamelyik
IntelliNIPT szűrővizsgálat elvégzését kérik (továbbiakban: Érintett).
4. Személyes adatok forrása
Az Adatkezelő vagy szerződéses partnere az Érintett személyes adatait az Érintettől személyesen a
szűrővizsgálat igénylési űrlap kitöltésével és a minta levéltelével kapja meg az Érintettől.
5. Az adatkezelés célja
5.1. Az Érintett által választott IntelliNIPT szűrővizsgálat elvégzése céljából.
5.2. A minta és a DNS (genetikai anyag) tudományos kutatás céljából való felhasználása.
5.3. Frissítési jelentések küldése céljából megvalósuló adatkezelés. Ebben az esetben az Érintett
felhatalmazza az Adatkezelőt és a Veritas-t, hogy ismét átnézhesse a genetikai adatait, hogy tájékoztatni tudja
további vizsgálatok/jelentések elérhetőségéről, amelyek a rendelkezésre álló tudományos információk
frissítései és fejlődése alapján hasznosak lehetnek. A további vizsgálatok/jelentések olyan új felfedezéseket
tartalmazhatnak, mint például olyan gének, melyek klinikai lépéseket tesznek szükségessé, új gyógyszerek,
amelyekre farmakogenomikai eredmények állnak rendelkezésre, új eredmények, például további kockázati
allélok, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot, vagy új genetikai tulajdonságok.
5.4. Ismételt kapcsolatfelvétel további információ nyújtása érdekében. Ebben az esetben az Érintett
felhatalmazza az Adatkezelőt és a Veritas-t, hogy kapcsolatba lépjen az Érintettel, további egészségügyi
információkat kérjen, új termékeket ajánljon fel, vagy visszajelzést kérhet vásárlói tapasztalataimmal
kapcsolatban.
6. Kezelt személyes adatok köre
6.1. A szűrővizsgálat elvégzése céljából megvalósuló személyes adatok kezelése az Érintettek következő
személyes adataira terjed ki: Keresztnév (Utónév), Vezetéknév (Családi név), Születési dátum, Cím, Biológiai
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nem, Email, Telefon, Etnikai hovatartozás, a tesztvizsgálat szempontjából releváns személyes kórtörténet,
Betegség(ek) és életkor(ok), amikor kezdődött/kezdődtek (ha van), Korábbi genetikai vizsgálatok/Eredmények,
Csontvelő/perifériás őssejt-recipiens, További klinikai információ, törvényes képviselő személyes adatai
kiskorú esetén (Keresztnév, Vezetéknév, Személyi igazolvány száma, Aláírás), pacienstől levett minta, paciens
DNS-e (genetikai anyaga), terhes nő esetében az anya DNS-e (genetikai anyaga) leletben szereplő adatok.
6.2 A tudományos kutatás céljából megvalósuló személyes adatok kezelése az Érintettek következő
személyes adataira terjed ki: Keresztnév (Utónév), Vezetéknév (Családi név), Születési dátum, Cím, Biológiai
nem, Email, Telefon, Etnikai hovatartozás, a tesztvizsgálat szempontjából releváns személyes kórtörténet,
Betegség(ek) és életkor(ok), amikor kezdődött/kezdődtek (ha van), Korábbi genetikai vizsgálatok/Eredmények,
Csontvelő/perifériás őssejt-recipiens, További klinikai információ, törvényes képviselő személyes adatai
kiskorú esetén (Keresztnév, Vezetéknév, Személyi igazolvány száma, Aláírás), pacienstől levett minta, paciens
DNS-e (genetikai anyaga), terhes nő esetében az anya DNS-e (genetikai anyaga) leletben szereplő adatok.
6.3. Frissítési jelentések küldése céljából megvalósuló személyes adatok kezelése az Érintettek következő
személyes adataira terjed ki: Név, Email, Telefon.
6.4. Ismételt kapcsolatfelvétel céljából megvalósuló személyes adatok kezelése az Érintettek következő
személyes adataira terjed ki: Név, Email, Telefon és az Érintett által megadott információk.
7. Az adatkezelés jogalapja
7.1. A szűrővizsgálat elvégzése céljából megvalósuló személyes adatok kezelésének a jogalapja az Érintett és
az Adatkezelő között a szolgáltatás (szűrővizsgálat elvégzése) teljesítésére létrejött szerződés teljesítése
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg az Adatkezelő szolgáltatásának
nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni az
Adatkezelő szolgáltatásait.
Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a minta levételével egészségügyi adatokat ad meg magáról és a magzatról
az Érintett. Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adatok tekintetében adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett
hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyőződjünk a kifejezett hozzájárulásáról
a szűrővizsgálat igénylő űrlap megfelelő kitöltése és aláírása is szükséges.
7.2 A tudományos kutatás céljából megvalósuló személyes adatok kezelésének a jogalapja az Érintett
kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyőződjünk a kifejezett
hozzájárulásáról a szűrővizsgálat igénylő űrlap megfelelő kitöltése és aláírása is szükséges. A hozzájárulás
bármikor visszavonható.
7.3. Frissítési jelentések küldése céljából megvalósuló személyes adatok kezelésének a jogalapja az Érintett
kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyőződjünk a kifejezett
hozzájárulásáról a szűrővizsgálat igénylő űrlap megfelelő kitöltése és aláírása is szükséges. A hozzájárulás
bármikor visszavonható.
7.4. Ismételt kapcsolatfelvétel céljából megvalósuló személyes adatok kezelésének a jogalapja az Érintett
kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyőződjünk a kifejezett
hozzájárulásáról a szűrővizsgálat igénylő űrlap megfelelő kitöltése és aláírása is szükséges. A hozzájárulás
bármikor visszavonható.
8. Az adatkezelés időtartama
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8.1. A szűrővizsgálat elvégzése céljából a személyes adatok kezelése 30 évig vagy az Érintett
hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelem) tart.
8.2 A tudományos kutatás céljából az Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelem) tart.
8.3. Frissítési jelentések küldése céljából az Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelem) tart.
8.4. Ismételt kapcsolatfelvétel céljából az Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelem) tart.
8. Az adatkezelés címzettjei és hozzáférés
Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása (szűrővizsgálat elvégzése) során, annak
teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, a szerződött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra.
Az Adatkezelő minden szerződéses partnerével adatfeldolgozási szerződést kötött.
Az Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra
kerülnek:
Az Adatkezelő azon szerződéses partnerei, akik a szűrővizsgálat elvégzésében (minták levétele és/vagy
tanácsadás) közreműködnek.
A szűrővizsgálatot az Adatkezelő szerződéses partnere a Veritas Intercontinental S. L. (Pso. de la Castellana
101, postal code 28046, Madrid, Spanyolország; a jelen dokumentumban röviden: Veritas) végzi.
9. Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás,
azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben
részesüljenek.
Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében
számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy
az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben és e rendszereket csak a
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok
megismerésére jogosultak. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.
Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.
Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról
történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit
titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok
tekintetében.
10. Érintetti jogok
10.1. Hozzáféréshez való jog. Az érintett kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen
személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezel, milyen jogok illetik meg az érintettet
az adatkezeléssel összefüggésben, valamint felvilágosítást nyújt a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának
jogáról. Az érintett kérésére az Adatkezelő másolatban rendelkezésre bocsátja az érintettről kezelt személyes
adatokat.
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10.2. Helyesbítéshez való jog. Az Adatkezelő érintett kérésére helyesbíti az általa megjelölt személyes adatot,
amennyiben az érintett igazolja azt, hogy mely személyes adata, milyen okból nem pontos, és mi a helyes
személyes adata.
10.3. Törléshez való jog. Az Adatkezelő érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha
 az érintett kéri,
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 a törlési kérelmében foglaltak alapján az Adatkezelő arra a következtetésre jut, hogy jogellenesen kezeli
a személyes adatokat,
 az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell.
10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az Adatkezelő érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
 érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 ha az adatkezelés jogellenes, azonban érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok
felhasználásának korlátozását kéri;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de érintett kéri az adatok zárolását jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
10.5. Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat géppel olvasható
formátumban megkapja, illetve arra is, hogy az Adatkezelőtől azt kérje, hogy ezeket az adatokat másik
adatkezelő számára továbbítsa.
10.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét.
A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig
elektronikusan az info@veritasint.com és az info@intelligenetic.hu e-mail címre történő levél küldéssel van
lehetőség.
11. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy az Adatkezelő eljárása nem felel meg a GDPR
követelményeinek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti (hivatalos honlap címe: www.naih.hu), illetve bíróságához fordulhat.
Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő
jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy
adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén
sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
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