
Adatkezelési tájékoztató 

Egészségügyi szolgáltatóként nagyon fontos számunkra az Ön adatainak védelme és biztonsága, 
valamint bizalmas, orvosi titokként történő kezelése. A következőkben a honlapunk, közösségi 
oldalaink használata, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során történő 
személyes adatkezelés rendjéről, szabályairól tájékoztatjuk. Személyes adatnak tekintünk minden, 
Önre személyesen vonatkoztatható adatot, mint például a nevét, születési helyét, idejét, anyja 
nevét, e-mail címét, és TAJ számát. Vállalkozásunk szigorúan betartja az adatvédelmet 
szabályozó jogszabályi előírásokat, különös tekintettel Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét 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 (a továbbiakban: Rendelet). 

1. Adatkezelő megnevezése 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) kiadója, egyben Adatkezelő 
(továbbiakban: Vállalkozás) 
• neve: Ciprus Magán Vérvétel Kft. 
• Székhelye: 1087 Budapest, Ciprus u. 8/B 1. 
• adószáma: 28997681-1-42 
• cégjegyzék száma: 01-09-378913 
• e-mail címe: ciprusmaganvervetel@gmail.com 

2. Címzettek megnevezése 

Jelen Tájékoztató vonatkozásában címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot Vállalkozásunk 
közli, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi 
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, ugyanakkor az általuk végzett adatkezelés meg kell, hogy 
feleljen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. A személyes adatok címzettnek történő 
átadásához nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, ennek 
megfelelően a következőkben adunk tájékoztatás azon partnereink adatairól, amelyekkel 
valamilyen formában, a jogszabályi előírásoknak szigorúan eleget téve adatokat osztunk meg. 

Tárhely- és domain szolgáltató 

A Vállalkozás tárhelyszolgáltatását és domain kezelését végző társaság: 
• megnevezése: Rackhost Zrt. 
• címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41. 
• e-mail címe: info@rackhost.hu 
• telefonszáma: +36 1 445 1200 
• cégjegyzékszáma: 06-10-000489 
• adószáma: 25333572-2-06 

Laboratórium 
• A Vállalkozás laboratóriumi hátterét biztosító társaság: 
• megnevezése: Corden International /Magyarország/ Kft. 
• címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 
• cégjegyzékszáma: 01-09-726729 
• adószáma: 13270162-2-43 
•

3. Adatkezelés jogszerűségének biztosítása 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés 

Amennyiben Vállalkozásunk az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést kíván végezni, az 
érintett hozzájárulását az Adatvédelmi szabályzatában meghatározott adatkérő lap szerinti 
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tartalommal és tájékoztatással kéri be. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén 
hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozásunk honlapjának használata során 
bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint 
bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is hozzájárulásnak minősül, amely az érintett 
személyes adatainak tervezett kezelését egyértelműen jóváhagyja. A hallgatás, az előre bejelölt 
négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Az érintett hozzájárulása az 
ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységünkre kiterjed. 

Vállalkozásunk az egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából az érintett hozzájárulása alapján, 
az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges előjegyzés részeként a következő 
adatokat kezeli: 
– a szolgáltatást igénybe vevő neve, 
- a szolgáltatást igénybe vevő anyja neve, 
- a szolgáltatást igénybe vevő születési helye, ideje, 
– a szolgáltatást igénybe vevő e-mail címe, 
– a szolgáltatást igénybe vevő TAJ száma. 

Az adatgazdaságosság szabályaira tekintettel Vállalkozásunk nem köti szolgáltatásainak igénybe 
vételét olyan személyes adatok kezeléséhez és az ahhoz való hozzájárulás megadásához, 
amelyek nem szükségesek a szolgáltatások teljesítéséhez. 

Ezen adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Az érintettek a személyes 
adataik kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat Vállalkozásunk részére eljuttatott egyszerű, írásos 
nyilatkozat formájában vonhatják vissza. 

Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés 
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre a kötelezettséget előíró jogszabály 
rendelkezései az irányadók. Az adatkezelés ezen formája esetén az érintett hozzájárulására nincs 
szükség, mivel az adatkezelés részleteit, és szabályait jogszabály határozza meg, melyek 
Vállalkozásunk tevékenysége viszonylatában elsősorban, de nem kizárólagosan a következők: 
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, és annak 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. 

Vállalkozásunk mind a hozzájáruláson, mind a jogi kötelezettség teljesítésén alapuló 
adatkezelések során maradéktalanul biztosítja az érintettek számára a jogaik gyakorlásának 
lehetőségét. 

4. Tájékoztatás az érintett személy jogairól 

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlására vonatkozó intézkedések 
 
Vállalkozásunk az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 
információt és minden egyes tájékoztatást elsősorban írásban, de bármely más módon – ideértve 
adott esetben az elektronikus utat is – elérhetővé tesz. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is 
biztosítunk, ha a személyazonosság igazolása hiánytalanul megtörtént. 

Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán 
hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételek teljesülése esetén további 2 
hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintett részére tájékoztatást adunk. Ha valamely okból 
nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 



kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ezen információkat, az érintett jogairól szóló 
tájékoztatást és intézkedést Vállalkozásunk díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt 
esetekben díj számítható fel. 

A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt érhetők el. 

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon Vállalkozásunktól a személyes adatok 
tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, jogos érdek érvényesítésén 
alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok 
címzettjeiről, és adott esetben annak tényéről, hogy a Vállalkozásunk harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy Vállalkozásunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontokban írt kapcsolódó információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

Vállalkozásunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére az 
érintett rendelkezésére bocsátja, amelyért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű 
mértékű díjat számítunk fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, 
vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő - kiegészítését. 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 

A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, ha 
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más 
módon kezeltük; 
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 
– az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, 
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
– a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ugyanakkor a törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 



– a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, 
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtása céljából; 
– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
– a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett 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. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Vállalkozásunk ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
– Vállalkozásunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Vállalkozásunk jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Vállalkozásunk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére 
Vállalkozásunk tájékoztatja e címzettekről. 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a 
Vállalkozásunk 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 Vállalkozásunk abban az esetben, 
ha 
– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
– az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való 
jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha az adatkezelés közérdekű. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait. 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 



A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben 
Vállalkozásunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 

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. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a döntés 
– az érintett és Vállalkozásunk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 
– meghozatalát a Vállalkozásunkra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; 
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Az előbbi pontokban említett esetekben Vállalkozásunk köteles megfelelő intézkedéseket tenni az 
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek 
legalább azt a jogát, hogy Vállalkozásunk részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját 
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha a Vállalkozásunk tevékenysége során bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Vállalkozásunk 
indokolatlan késedelem nélkül világos, és közérthető formában tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásnak 
– tartalmaznia kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
– ismertetnie kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
– ismertetnie kell a Vállalkozásunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell az incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
– Vállalkozásunk megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztuk, 
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné 
teszik az adatokat; 
– Vállalkozásunk az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg; 



– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, 
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az 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 Rendeletet.  Az a 
felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal 
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult 
bírósági jogorvoslattal élni. 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági 
útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági 
jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon 
belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy 
annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye 
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést 
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony 
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem 
megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendeletben rögzített jogait. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, 
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében 
eljáró közhatalmi szerve. 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 

Budapest, 2021. március 01. 
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