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Az E-Medlab Hungary Kft. mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi 
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak.  
   
Az E-Medlab Hungary Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 
folyamatosan elérhetők a www.pregnascan.eu/adatvedelem címen.  
 
Az E-Medlab Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori 
megváltoztatására. Természetesen az őket érintő esetleges változásokról értesíti ügyfeleit.  
  
Az E-Medlab Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  
 
Az E-Medlab Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát megőrzi és 
garantálja.  
 
Budapest, 2018-12-03 
 
A E-Medlab Hungary Kft. vezetősége nevében: 
 

Dr. Kulin Sándor 
ügyvezető 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

1 A tájékoztató dokumentum célja 
 
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 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet 
(továbbiakban: GDPR rendelet) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatást 
adja. 

2 Az adatkezelő megnevezése 
 
  Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő 

Neve: E-Medlab Hungary Kft. VisionLogic Kft. 
Postacíme: 1036 Budapest, Bécsi út 85. 

3.emelet 
 1195 Budapest, Jókai utca 30. 

E-mail címe: info@pregnascan.eu  hivatalos@visionlogic.hu 

Telefon/Fax: 30-922-6206  70-332-4559 

Honlapja: https://pregnascan.eu http://www.visionlogic.hu 

Adószáma: 26577414-2-41  25971774-2-43 
Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 85. 

3.emelet 
 1195 Budapest, Jókai utca 30. 

   

  Adatfeldolgozó  
(IT fejlesztő és üzemeltető) 

Adatfeldolgozó  
(Fejlesztő és üzemeltető) 

Neve: Tappointment Kft. e-Med4All Europe Kft. 

Postacíme: 1077 Budapest, Wesselényi utca 
16, C épület, 3.emelet 

1136 Budapest, Tátra utca 5/A  

E-mail címe: hello@tappointment.com emed4all@gmail.com 

Telefon/Fax:  20-973-8095 30-922-6206 
Honlapja: https://www.tappointment.com https://www.emed4all.com 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30. 1136 Budapest, Tátra utca 5/A  

 

3 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok megnevezése 
 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR)  
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• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) 

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről 

• 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)  
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)  
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  

évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Grtv.)  
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. évi CXIX. törvény  
 

4 Az adatkezelés kapcsolatos kiemelt fogalmak magyarázata 
 
A GDPR értelmében „személyes adat”: 
 
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely 
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható. 
 

5 A kezelt személyes adatok körének azonosítása 
 
Az Adatkezelő, a tevékenységével kapcsolatosan a birtokába került adatok tekintetében 
adatleltárt készít, amelyben rendszeresen felülvizsgálja a kezelt adatok körét és az ezekhez 
tartozó felelősségeket, valamint jogosultságokat. Az adatnyilvántartását rendszeresen frissíti, 
naprakészen tartja, hogy az adatok védelmét a kezelt adatok teljes körére kiterjeszthesse.  
 
Az Adatkezelő, az általa kezelt adatok köréről – a tájékoztató kiadásának napján - a 
tájékoztatást, az 13. pontban található táblázatokban részletezett adatlapokon adja meg. 
 
Az adatlapokon – adatkörönként – feltüntetett adatok: 

o Az adatkezelés célja 
o A felvett adatok köre 
o A kategória 
o A felvétel indoka 
o Az adatkezelés jogalapja 
o Az adatok forrása 
o Az adat megőrzéssel kapcsolatos időintervallum adatok (megőrzés, anonimizálás, 

törlés ideje) 
o Az esetleges adattovábbítással kapcsolatos adatok 
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6 Érintetti adatszolgáltatási kötelezettség megtagadásának következményei  
 
A kezelt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén múlik.  
 
Amennyiben a bekért személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett részéről 
elkerülhetettlen a szükséges személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi 
jogkövetkezményekkel járhat: 

• adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés meghiúsulása 
• adatkérés biztonságos azonosítási célból: belépés korlátozása, kizárása 
• adatkérés diagnosztikai célból: a kínált szolgáltatási szint teljes mértékű 

kihasználhatóságának meghiúsulása 
• adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljával: jogi kötelezettség teljesítésének 

lehetetlenné válása 

7 Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás 
 

o Tevékenysége során az adatkezelő alkalmaz automatizált 
döntéshozatalt, vagy profilalkotást: 

nem alkalmaz 

o Az alkalmazott logikára vonatkozó információk részletezve: nem alkalmaz 
o Az alkalmazott automatizált tevékenység jelentősége és 

következménye az érintettre nézve: 
nem alkalmaz 

 

8 Adattovábbítás harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére 
 

o Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése: nem releváns 
o Az EU Bizottság megfelelőségi határozata, ennek hiányában 

garanciák megjelölése: 
nem releváns 

o Kötelező erejű vállalati szabály: nem releváns 
o Különös helyzetekre vonatkozó eltérések: nem releváns 

 

9 Adatkezelés során gyűjtött vagy kezelt adatok kutatási és statisztikai célú 
felhasználása 

 
Az Adatkezelő és az E-Med4All Europe Kft., mint Adatfeldolgozó kizárólag csak anonimizált 
formában kezel adatokat a statisztikai vagy kutatási célú tevékenysége során. 
 
Az Adatkezelő és az E-Med4All Europe Kft., mint Adatfeldolgozó a statisztikai illetve kutatási 
célra felhasználandó adatokat az általa feldolgozott adatokból állítja el úgy, hogy biztosítva 
legyen ezen adatok végleges anonim jellege.  
 
Az anonim információ olyan információ, amely nem kapcsolható össze azonosított vagy 
azonosítható természetes személlyel. Továbbá az így keletkezett anonimizált adatok, 
természetes személyekkel való (eredeti) kapcsolata, többé már nem lesz helyreállítható. 



E-Medlab Hungary Kft. – GDPR – DOC-001.ver:181203 
 

6 
 

6 6 

 

Az anonimizált adatok már nem személyes adatok ezért az Adatkezelő már nem alkalmazza 
ezen adatokra a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályait. 
 

10 A kezelt személyes adatok megismerhetősége 
 
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint – a munkavégzéshez szükséges mértékben - az 
Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a munkafeladataik ellátásával összefüggésben: 

• Regisztrációval kapcsolatos ügyintézés során. 
• Orvosok és páciensek összerendelése során. 
• A szolgáltatás díjfizetésével kapcsolatos ügyintézés során. 
• A szolgáltatást igénybe vevőkkel szükséges kapcsolatfelvétel bonyolítása során. 
• A rendszer technikai adminisztrációja során (Alkalmazás adminisztrátor szerepben) 

 
Az Adatkezelő, a szolgáltatás nyújtása során, a szolgáltatást támogató informatikai 
infrastruktúrájában tárolt személyes adatokat is tartalmazó adatbázis elemeinek, rekordjainak 
védelmét garantálja és üzleti logikáját ennek megfelelően alakítja ki úgy, hogy azzal támogassa 
a személyes adatok megismerhetőségének szükséges és elégséges mértékű korlátozását az 
arra illetékesek körére. Az informatikai infrastruktúrájában ennek megfelelően alakítja ki a 
hierarchikusan felépülő felhasználó- és jogosultság kezelését. Ebből adódóan: 

• Az Orvos jogosultsági szinttel rendelkező felhasználók megismerhetik az őket 
orvosként kiválasztó Regisztrált felhasználók és Páciensek személyes adatait. 

• A Regisztrált felhasználók – a regisztrált eszköz által mért – páciensek mérési és 
diagnosztikai adatait megismerhetik. 

 
Az Adatkezelő, a szolgáltatás nyújtása során, az informatikai rendszerében lehetőséget biztosít 
- a páciens és orvos kapcsolat összerendelése által - az érintett páciens által kiválasztott 
orvosnak, a diagnosztikához szükséges mértékben az érintett által megadott adatok 
megismerésére. Ennek hiányában, az érintett páciens által kiválasztott orvosnak nem lenne 
lehetősége a diagnosztika elvégzésére, az adatok kiértékelésére.   
 
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek 
számára. Így például: 

• Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági 
eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait 
tartalmazó iratok átadása.  

• Rendőrségi megkeresés esetén – ha a nyomozó hatóság az érintett személyes adatait 
az eljárás során törvényi felhatalmazás megléte esetén, indokolva bekéri - az 
Adatkezelő, a nyomozáshoz szükséges mértékben az érintett személyes adatait 
továbbítja. 

• Az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes 
adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 
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11 Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő informatikai felhő 
platformon üzemeltetett infrastruktúrájában, illetve amennyiben szükséges ezekből kivonatot 
készítenie, akkor azt a székhelyén, illetve a bejegyzett telephelyén tárolja. 
  
A szolgáltatás során mind az adatok tárolása, mind az adatáramlás során érintett kiszolgáló 
komponensek működtetése, az Amazon Web Services (továbbiakban AWS) Európa Uniós 
szolgáltatási régiójában történik. 
 
Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a 2. pontban megjelölt 
adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe. 
 
Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az 
érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 
jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

• Az Adatkezelő elektronikus rendszereiben tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés 
tényét, idejét és kezdeményezőjét az Adatkezelő, illetve az általa megbízott 
Adatfeldolgozó(k) naplózzák, ez által mindig beazonosítható, ki, mikor, milyen 
személyes adatokhoz fért hozzá.  

• Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen személy részére. 

 

12 Az érintettek jogai 
 

12.1 Az érintett ügyfelek jogainak gyakorlására vonatkozó általános szabályok  
 

a) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett ügyfelet, a kérelmével 
kapcsolatban megtett intézkedésekről.  

b) Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmező, kezdeményező ügyfelet.  

c) Ha a kérelmező, kezdeményező ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton fogja megkapni, kivéve, ha azt a 
kérelmező, kezdeményező ügyfél másként kéri.  

d) Az Adatkezelő, a kérelmező, kezdeményező ügyfelei részére a tájékoztatást és 
intézkedést alapértelmezetten díjmentesen biztosítja. Ha a kérelmező, kezdeményező 
ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege 
miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  
o ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  
o megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  
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A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
Adatkezelőt terheli.  

e) Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
természetes személy kilétével kapcsolatban, további - a kérelmező, kezdeményező 
személyazonosságának beazonosításához szükséges - információkat kérhet be.  

 
12.2 Az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonási joga 
 
Az Adatkezelő - a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban - az ügyfeleiről (az érintettekről) – az 
érintettek hozzájárulásával - adatokat vesz fel, tárol és kezel. A kezelt adatokkal kapcsolatban, 
az ügyfél jogosult arra, hogy az adatainak rögzítését megelőző adatkezelési hozzájárulását 
bármikor visszavonja.  
 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét, tehát az Adatkezelőnél fellelhető jogszerűen és hozzájárulásos 
önrendelkező módon – az érintett által megadott adatok további adatkezelése az adatkezelési 
tájékoztatásban megismerhető módon valósul meg. 
 
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak 
megadását, tehát amennyiben a hozzájárulását 

• papír alapú nyomtatványon tette meg az Adatkezelőnél, akkor papír alapú írásos 
visszavonási nyilatkozattal teheti meg ugyan ott, 

• ha elektronikus ügyfélregisztrációs folyamatban tette meg, akkor az elektronikus 
rendszerbe történő belépése és azonosítása után ezt az elektronikus felületen teheti 
meg. 

 
Az Adatkezelő, azon ügyfelei részére, akik bármely módon korlátozva vannak az elektronikus 
felületen történő belépés tekintetében, a hozzájárulás visszavonási kérelem benyújtására az 
adatkezelo@pregnascan.eu email címen történő kezdeményezést is biztosítja. A 
kezdeményezést követően az Adatkezelő elvégzi a kérelmező beazonosítását és ezt követően 
végrehajtja a jogosult érintett hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos feladatait. 
 
  

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást 
bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan 
egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. 
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12.3 Az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga 
 
Az Adatkezelő - a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban - az ügyfeleiről (érintettekről) adatokat 
tárol és kezel. A kezelt adatokkal kapcsolatban, az ügyfél jogosult tájékoztatást kérni és kapni. 
Az adatkezelő jelen tájékoztatójában mutatja be, hogy tevékenysége során milyen adatokat 
kezel, azokhoz milyen módon jut hozzá és az érintett adatait milyen időbeli hatállyal 
anonimizálja, illetve törli a rendszerében. 
 
A kezelt adatokkal kapcsolatos ügyfél tájékoztatási kérelem az adatkezelo@pregnascan.eu 
email címen kezdeményezhető. A kezdeményezést követően az Adatkezelő elvégzi a 
kérelmező beazonosítását és ezt követően végrehajtja a jogosult érintett adat helyesbítési 
kérelmét. 
 

 
  

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az 
alábbiak szerint: 
 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 
a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 

az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

 
(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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12.4 Az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
 
Az Adatkezelő - a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban - az ügyfeleiről (érintettekről) tárolt és 
kezelt adatok tekintetében, biztosítja az érintettek részére, hogy a róluk tárolt adatokat 
helyesbíthessék.  
 
A kezelt adatokkal kapcsolatos ügyfél helyesbítési kérelem az adatkezelo@pregnascan.eu 
email címen kezdeményezhető. A kezdeményezést követően az Adatkezelő elvégzi a 
kérelmező beazonosítását és ezt követően végrehajtja a jogosult érintett adat helyesbítési 
kérelmét. 
 
Minden helyesbítési igénnyel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatást ad a tett 
intézkedéseiről az érintett részére (GDPR 19. cikk szerint). 

 

 
 
 
 
  

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését 
kérni. 
 
Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy 
kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 

A GDPR 19. cikke alapján a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó́ értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő̋ minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti 
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot 
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére 
az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  
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12.5 Az érintettre vonatkozó személyes adatok törléséhez való jog 
 
Az Adatkezelő - a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban - az ügyfeleiről (érintettekről) tárolt és 
kezelt adatok tekintetében, biztosítja az érintettek részére, hogy a róluk tárolt adatokat 
töröltethessék. Az adattörlési igényt az érintettnek indokolnia kell, amely indok vizsgálatát az 
Adatkezelő megvizsgálja és amennyiben az nem esik a GDPR 17. cikk (3) bekezdés alá, akkor 
azt végrehajtja. Minden törlési igénnyel kapcsolatban – függetlenül annak pozitív, vagy negatív 
kimenetelétől – az Adatkezelő tájékoztatást ad a tett intézkedéseiről az érintett részére (GDPR 
19. cikk szerint). 
 
A kezelt adatokkal kapcsolatos ügyfél által kezdeményezett adattörlési kérelem az 
adatkezelo@pregnascan.eu email címen kezdeményezhető. A kezdeményezést követően az 
Adatkezelő elvégzi a kérelmező beazonosítását, az indokoltság vizsgálatát és ezt követően 
dönt a végrehajtásról, majd a döntése függvényében elvégzi a szükséges törlési és 
tájékoztatási feladatait. 
 

 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az 
alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő 
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 

b)  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

c)  az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő 
(harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e)  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f)  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 
 
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, 
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, 
azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető: 

a)  ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy 
b)  ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
c)  ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 
d)  ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 
e)  ha népegészségügy területén érintő közérdekből, 
f)  ha közérdekű archiválás céljából, vagy 
g)  ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 
h)  ha jogi igények szükséges előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez 
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12.6 Az érintettre vonatkozó személyes adatok korlátozásához való jog 
 
Az Adatkezelő - a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban - az ügyfeleiről (érintettekről) tárolt és 
kezelt adatok tekintetében, biztosítja az érintettek részére, hogy a róluk tárolt adatok 
adatkezelésének korlátozását kérhessék. Az adatkezelés korlátozását célzó igényt az 
érintettnek indokolnia kell, amely indok vizsgálatát az Adatkezelő megvizsgálja és amennyiben 
az a GDPR 18. cikk (1) bekezdésben foglaltak szerinti követelmények valamelyikét teljesíti, 
akkor azt végrehajtja. Minden korlátozási igénnyel kapcsolatban – függetlenül annak pozitív, 
vagy negatív kimenetelétől – az Adatkezelő tájékoztatást ad a tett intézkedéseiről az érintett 
részére (GDPR 19. cikk szerint). 
 
A kezelt adatokkal kapcsolatos ügyfél által kezdeményezett korlátozási kérelem az 
adatkezelo@pregnascan.eu email címen kezdeményezhető. A kezdeményezést követően az 
Adatkezelő elvégzi a kérelmező beazonosítását, az indokoltság vizsgálatát és ezt követően 
dönt a végrehajtásról, majd a döntése függvényében elvégzi a szükséges korlátozási és 
tájékoztatási feladatait. 

 
 
  

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének 
korlátozását kérni az alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d)  az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő 
(harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. 

 
(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 
 
(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
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12.7 Az érintettre vonatkozó személyes adatok hordozhatóságához való jog 
 
Az Elektronikus rendszerben regisztrált felhasználó jogosult, a rá vonatkozó, a rendszerben 
tárolt adatok tekintetében arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. 
 
Ezen adathordozási igényét az ügyfél az adatkezelo@pregnascan.eu email címen 
kezdeményezheti. 
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Előfizető jogosult arra, hogy – ha 
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását.  
 
kezelt adatokkal kapcsolatos ügyfél által kezdeményezett korlátozási kérelem az 
adatkezelo@pregnascan.eu email címen kezdeményezhető. A kezdeményezést követően az 
Adatkezelő elvégzi a kérelmező beazonosítását, az indokoltság vizsgálatát és ezt követően 
dönt a végrehajtásról, majd a döntése függvényében elvégzi a szükséges korlátozási és 
tájékoztatási feladatait. 
 

 
  

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak 
szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek 
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a)  ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése 
b)  és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 
(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga 
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
 
(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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12.8 Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelését érintő tiltakozási jog 
 
Az Adatkezelő - a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban - az ügyfeleiről (érintettekről) tárolt és 
kezelt adatok tekintetében, biztosítja az érintettek részére, hogy a róluk tárolt adatokat 
adatkezelésével kapcsolatban tiltakozhassanak és kérhessék az adataikkal kapcsolatos további 
adatkezelés megszüntetését. Az adatkezelés korlátozását célzó igényt az érintettnek 
indokolnia kell, amely indok vizsgálatát az Adatkezelő megvizsgálja és amennyiben az a GDPR 
21. cikk (1) bekezdésben foglaltak szerint nem tudja bizonyítani, hogy a sérelmezett 
adatkezelést kényszerítő erejű jogos ok indokolja, akkor a további – az érintettre vonatkozó - 
adatkezelést beszünteti.  
 
Minden tiltakozással kapcsolatban – függetlenül annak pozitív, vagy negatív elbírálásától – az 
Adatkezelő tájékoztatást ad a tett intézkedéseiről az érintett részére (GDPR 19. cikk szerint). 
 
A kezelt adatokkal kapcsolatos ügyfél által kezdeményezett tiltakozás az 
adatkezelo@pregnascan.eu email címen kezdeményezhető. A kezdeményezést követően az 
Adatkezelő elvégzi a tiltakozást benyújtó érintett beazonosítását, az indokoltság vizsgálatát és 
ezt követően dönt a végrehajtásról, majd a döntése függvényében elvégzi a szükséges 
adatkezelést érintő megszüntetési és tájékoztatási feladatait. 

 
  

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen 
tiltakozni az alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos 
érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
 
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 
 
(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni 
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell 
megjeleníteni. 
 
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK 
irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is 
gyakorolhatja. 
 
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, 
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van 
szükség. 
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12.9 Az érintett panasztételi és jogorvoslati joga 
 
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

• cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
• e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
• telefon: +36 (1) 391-1400 
• fax.:  +36 (1) 391-1410 
• honlap: www.naih.hu 

 

 
  

A GDPR fő szöveg (142) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen és bírósági 
jogorvoslattal éljen az alábbiak szerint: 
 
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy – különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti 
tagállambeli – felügyeleti hatóságnál, és a Charta 47. cikkével összhangban hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, 
ha az úgy ítéli meg, hogy az e rendelet alapján elfogadott rendelkezések értelmében őt megillető jogokat 
megsértették, vagy ha a felügyeleti hatóság nem jár el valamely panasza alapján, illetve részben vagy egészben 
elutasítja vagy megalapozatlannak tekinti a panaszát, vagy nem jár el olyan esetben, amikor fellépése az érintett 
jogainak védelmében szükséges lenne. A panasz benyújtását követően – a konkrét esethez szükséges mértékben 
– vizsgálatot kell lefolytatni, amely bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti. A felügyeleti hatóság észszerű 
határidőn belül tájékoztatja az érintettet a panaszhoz fűződő fejleményekről és eredményekről. Ha az ügy további 
vizsgálatot vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködést tesz szükségessé, az érintettet időközben 
tájékoztatni kell. A panaszok benyújtásának megkönnyítése érdekében mindegyik felügyeleti hatóság intézke- 
déseket tesz, például olyan panasztételi formanyomtatványt biztosít, amely elektronikus úton is kitölthető, nem 
zárva ki azonban más kommunikációs eszközök alkalmazását sem. 
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13 A kezelt adatok nyilvántartása 
 
13.1 Adatkör „A” – Marketing adatok (SAPI) 
 
Adatkör megnevezése: Adatkör „A” – Marketing adatok (SAPI) 

Adatkezelés célja: Hírlevél szolgáltatás, termék és szolgáltatás után 
érdeklődők adatainak gyűjtése 

 

ID Mező neve Felvétel indoka Adatkezelés 
jogalapja Adatok forrása Adatmegőrzés 

időtartama 

A1 Név Megszólításhoz Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott adatok  Leiratkozásig 

A2 email cím hírlevél 
kiküldéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott adatok  Leiratkozásig 

A3 Teljes név / 
Orvosoknál 

validáláshoz / 
tényleg orvos 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott adatok  Leiratkozásig 

A4 Pecsétszám / 
Orvosoknál 

validáláshoz / 
tényleg orvos 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott adatok  Leiratkozásig 

A5 Anonim 
ártippelés 

árbecslés / nem 
köthető az 
érintetthez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott adatok  

Kampány lezárásától 
számított 90 nap 

 
 
Ezen adatok tekintetében adattovábbítás nem történik. 
 
  



E-Medlab Hungary Kft. – GDPR – DOC-001.ver:181203 
 

17 
 

17 17 

13.2 Adatkör „B” – Patient Monitor adatok (mérési szolgáltatások adatai) 
 

Adatkör megnevezése: Adatkör „B” – Patient Monitor adatok  
(mérési szolgáltatások adatai) 

Adatkezelés célja: 
Pulzushullám analízis alapján mért és számított adatok 
normális tartományának meghatározásához, illetve a 
paraméterek számításához szükséges. 

 

ID Mező neve Felvétel indoka 
Adatkezelés 
jogalapja Adatok forrása 

Adatmeg
őrzés 
időtarta
ma 

Anonimizálás 
ideje 

Adattörlés 
ideje 

Adat-
továbbítás 
(Címzett) 

Adat-
továbbítás 
(Közlés 
célja) 

B1 Testmagasság  
Paraméterek számításához 
és normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B2 Testtömeg 
Paraméterek számításához 
és normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B3 Születési 
dátum 

Paraméterek számításához 
és normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B4 
Utolsó 
mestruáció 
időpontja 

Paraméterek számításához 
és normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B5 email cím páciens azonosításához 
Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 
8 év 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B6 
Vérnyomás 
(szisztolés/ 
diasztolés) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B7 

Méréskori 
állapot 
(ébredés után, 
stb) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B8 Van-e panasza 
a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B9 
Evett-e az 
elmúlt 2 órában 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B10 
Fogyasztott-e 
alkoholt az 
elmúlt 2 órában 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B11 
Fogyasztott-e 
energiaitalt az 
elmúlt 2 órában 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B12 
Fogyasztott-e 
kávét az elmúlt 
2 órában 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B13 
Végzett-e 
fizikai munkát / 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét Nincs 

Kezelő 
orvos, 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 
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sportolt-e az 
elmúlt 2 órában 

követően + 8 
év 

hozzájárulás 
alapján 

B14 

Más, a mérés 
körülményeivel 
kapcsolatos 
fontos info 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B15 Pulzus szám 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzoximéter 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B16 

Szaturáció 
(Hemoglobin 
oxigén 
telítettség) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzoximéter 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B17 Pulzushullám 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján Pulzoximéter 
Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B18 
Stiffnex Index 
(Rugalmassági 
Index) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B19 
Reflection 
Index (Reflexiós 
index) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B20 
Dicrotic Notch 
Index 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B21 
Systolic slope 
inclination 
alpha 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B22 b/a 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B23 d/a 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B24 Ageing index 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B25 
c/d point 
detection rate 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B26 
Systolic/diastol
ic time ratio 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B27 
Left ventricular 
ejection time 
index (female) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B28 Ejection time 
@60 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B29 Crest time @60 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B30 ELVET1 @60 
a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét Nincs 

Kezelő 
orvos, 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 
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követően + 8 
év 

hozzájárulás 
alapján 

B31 ELVET2 @60 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B32 

rMSSD 
(Paraszimpatik
us idegrendszer 
aktivitásának 
mutatója)   

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B33 

Total Power 
(Autonóm 
idegrendszer 
tevékenységér
e utaló 
mérőszám) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B34 

LF Szívritmus 
alacsony 
frekvenciás sáv 
teljesítmén 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B35 

HF Szívritmus 
magasfrekvenci
ás sáv 
teljesítmén 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B36 

LF/HF 
(Alacsony és 
magas 
frekvenciás sáv 
teljesítményén
ek aránya) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B37 LF nu 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B38 HF nu 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B39 
SDNN (NN 
intervallumok 
szórása) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B40 
Respiratory 
Rate 
(Légzésszám) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B41 PNN50 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B42 HRV stressz 
index 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B43 Mean Symp 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B44 Mean p-symp 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B45 MParaSD 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B46 Poincare plot 
SD1 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 

Nincs Kezelő 
orvos, 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 
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követően + 8 
év 

hozzájárulás 
alapján 

B47 Poincare plot 
SD2 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B48 SD1/SD2 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B49 DFA alpha1 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + 
8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B50 

MinHR 
(legalacsonyab
b mért pulzus a 
mérés során) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + x 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + x 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B51 

MaxHR 
(legmagasabb 
mért pulzus a 
mérés során) 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + x 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + x 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

B52 MSympSD 

a mért és kiértékelt adatok  
értelmezéséhez Hozzájárulás 

alapján 
Pulzusgörbébő
l számolt 

Előfizeté
s ideje + x 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + x 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 
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13.3 Adatkör „C” – Kismama adatok (patient + kiegészítő orvosi adatok) 
 

Adatkör megnevezése: Adatkör „C” – Kismama adatok (PatientMon + 
kiegészítő orvosi adatok) 

Adatkezelés célja: Személyre szabott szolgáltatás nyújtásához és orvosi 
kutatáshoz szükséges 

 

ID Mező neve Felvétel indoka Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatmegőrzés 
időtartama 

Anonimizálás 
ideje 

Adattörlés 
ideje 

Adat-
továbbítás 
(Címzett) 

Adat-
továbbítás 
(Közlés 
célja) 

C1 Tanuló 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C2 
Szelemi / Fizikai 
munkát végez 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C3 
Vezető / 
Beosztott / 
Önálló 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C4 Veszélyeztetett 
munkahely 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C5 Aktív korú, de 
nem dolgozik 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C6 Nyugdíjas 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C7 
Rokkant 
nyugdíjas 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C8 Testi egészségi 
állapota 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C9 Lelki egészségi 
állapota 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C10 Krónikus 
betegségei 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C11 
Volt-e műtve, 
kórházi kezelés 
alatt 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C12 

Milyen 
gyógyszereket 
szed 
rendszeresen 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 
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C13 Dohányzik-e 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C14 
Alkoholt 
fogyaszt-e 
rendszeresen 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C15 
Sportol-e, milyen 
rendszerességgel 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 

C16 
Jelentós testsúly 
változás az 
utóbbi fél évben 

a mért és 
kiértékelt 
adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje + 8 év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs 

Kezelő 
orvos, 
hozzájárulás 
alapján 

Páciens 
állapotának 
vizsgálata 
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13.4 Adatkör „D” – Research adatok 
 
Adatkör megnevezése: Adatkör „D” – Research adatok 

Adatkezelés célja: Orvosi kutatás, elemzés készítéséhez 
 

ID Mező neve Felvétel indoka 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatmegőrzés 
időtartama 

Anonimizálás 
ideje 

Adattörlés 
ideje 

Adat-
továbbítás 
(Címzett) 

Adat-
továbbítás 
(Közlés 
célja) 

D1 Testmagasság  

Paraméterek 
számításához és 
normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D2 Testtömeg 

Paraméterek 
számításához és 
normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D3 Születési 
dátum 

Paraméterek 
számításához és 
normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D4 
Utolsó 
mestruáció 
időpontja 

Paraméterek 
számításához és 
normál tartomány 
meghatározásához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D5 email cím páciens 
azonosításához 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 
8 év 

Nincs Nincs 

D6 Vérnyomás 
a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D7 

Méréskori 
állapot 
(ébredés után, 
stb) 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D8 Van-e panasza 
a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D9 
Evett-e az 
elmúlt 2 
órában 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D10 

Fogyasztott-e 
alkoholt az 
elmúlt 2 
órában 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D11 

Fogyasztott-e 
energiaitalt az 
elmúlt 2 
órában 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D12 
Fogyasztott-e 
kávét az elmúlt 
2 órában 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D13 

Végzett-e 
fizikai munkát 
/ sportolt-e az 
elmúlt 2 
órában 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 

D14 

Más, a mérés 
körülményeivel 
kapcsolatos 
fontos info 

a mért és 
kiértékelt adatok  
értelmezéséhez 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetés 
ideje alatt + 8 
év 

Előfizetés 
megszűntét 
követően + 8 
év 

Nincs Nincs Nincs 
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13.5 Adatkör „E” – Teszt adatok 
 
Adatkör megnevezése: Adatkör „E” – Teszt adatok 

Adatkezelés célja: A szolgáltatás elektronikus felületének teszteléséhez 
szükséges adatok  

 
A teszt adatok nem tartalmaznak személyes adatokat! 
 
13.6 Adatkör „F” – Kereskedelmi adatok 
 
Adatkör megnevezése: Adatkör „F” – Kereskedelmi adatok 

Adatkezelés célja: A termék és szolgáltatás fizetésének bonyolításához 
szükséges  

 

ID Mező neve Felvétel indoka 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatmegőrzés 
időtartama 

Anonimizálás 
ideje 

Adattörlés 
ideje 

Adat-
továbbítás 
(Címzett) 

Adat-
továbbítás 
(Közlés 
célja) 

F1 Teljes név Megrendelő 
azonosítása 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig 

Nincs Előfizetői fiók 
megszűnésével 

Logisztikai 
cég 

Logisztikai 
cégnek 
kiszállításhoz 

F2 Számlázási 
cím 

Számla 
kiállításához 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig Nincs Előfizetői fiók 

megszűnésével szamlazz.hu Számla 
kiállítása 

F3 
Szállítási 
cím 

Kiszállításhoz 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig Nincs 

Előfizetői fiók 
megszűnésével 

Logisztikai 
cég 

Logisztikai 
cégnek 
kiszállításhoz 

F4 Értesítési 
telefonszám 

Kapcslatfelvétel 
esetén 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig 

Nincs Előfizetői fiók 
megszűnésével 

Logisztikai 
cég 

Logisztikai 
cégnek 
kiszállításhoz 

F5 Bankkártya 
adatok 

Fizetéshez 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizető 
döntése 
alapján 
(rendszeres 
havi fizeés 
esetén) 

Nincs Előfizetői fiók 
megszűnésével SimplePay Fizetés 

bonyolítása 

F6 Bankszámla 
száma 

Visszautaláshoz 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Törvény 
szerint Nincs Előfizetői fiók 

megszűnésével Nincs Nincs 

F7 email cím Azonosításhoz Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig 

Nincs Előfizetői fiók 
megszűnésével 

Nincs Nincs 
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13.7 Adatkör „G” – Logisztikai adatok 
 
Adatkör megnevezése: Adatkör „G” – Logisztikai adatok 

Adatkezelés célja: Csomagolás és kiszállítás előkészítése, bonyolítása 
 

ID Mező neve Felvétel 
indoka 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatmegőrzés 
időtartama 

Anonimizálás 
ideje 

Adattörlés 
ideje 

Adat-
továbbítás 
(Címzett) 

Adat-
továbbítás 
(Közlés 
célja) 

G1 Név Kiszállításhoz 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig Nincs Előfizetői fiók 

megszűnésével 
Logisztikai 
cég 

Logisztikai 
cégnek 
kiszállításhoz 

G2 
Szállítási 
cím 

Kiszállításhoz 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig Nincs 

Előfizetői fiók 
megszűnésével 

Logisztikai 
cég 

Logisztikai 
cégnek 
kiszállításhoz 

G3 Értesítési 
telefonszám 

Kiszállításhoz 
szükséges 

Hozzájárulás 
alapján 

Érintett 
által 
szolgáltatott 
adatok 

Előfizetői fiók 
megszűnéséig Nincs Előfizetői fiók 

megszűnésével 
Logisztikai 
cég 

Logisztikai 
cégnek 
kiszállításhoz 

 


