
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató  
 

Jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a PharmaConSense Kft. (székhely: 
7632 Pécs, Kertváros u. 38.; cégjegyzékszám: 02-09-081985) mint adatkezelő tájékoztatást nyújt a 
Medicorp Hungary Zrt.  (cégjegyzékszám: 0 7 - 1 0 - 0 0 1 5 2 4 ; adószám:26195443-2-07; 
székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 8.; a  továbbiakban:   „Szolgáltató”)   mint   a  
PharmaConSense Kft. jelen   tájékoztatóban   feltüntetett adatkezelési  tevékenységében 
adatfeldolgozóként közreműködő a PharmaConSense Kft. által igénybe vett – saját 
www.koronateszteles.hu honlapjához kapcsolódó – Medio online előjegyzési, telemedicina és 
forgalomterelési rendszer (a  továbbiakban: „Honlap”) koronavírus tesztre jelentkező minden 
magánszemélynek (a továbbiakban: „Ügyfél”) (az Ügyfelek  és  más,  az  Ügyfelek  által,  vagy  rajtuk  
keresztül  vizsgálatra  jelentkező  magánszemélyek  a  továbbiakban  együttesen:  „Érintettek”) a 
személyes adataik Szolgáltató általi kezeléséről.   
 
A Szolgáltató a Medio rendszer üzemeltetésével a PharmaConSense Kft  megbízottjaként 
adatfeldolgozóként végzi a PharmaConSense Kft-nél  koronavírus  tesztre  jelentkező  Ügyfelek  
regisztrációjának  fogadását,  valamint  a  fizetési  műveletek  lebonyolításához szükséges 
infrastruktúra biztosítását. A PharmaConSense Kft. és az Enviroinvest Zrt., -  mint s z e r z ő d ö t t ,  
egészségügyi  szolgáltató, amely a beküldött minták laboratóriumi vizsgálatait végzi - közvetlenül  a  
Szolgáltatótól,  mint  adatfeldolgozótól  az  Érintettek  jelen  Tájékoztatóban  meghatározott  egyes  
adatait kézhez kapja.    
 
Ahhoz, hogy az Ügyfél és az Érintett személy a tesztelési szolgáltatást igénybe tudja venni, a jelen 
Tájékoztatót meg kell  ismernie és a jelen Tájékoztatóban leírt személyes adatainak a jelen 
Tájékoztatóban leírt kezeléséhez kifejezetten és  önkéntesen hozzá kell járulnia.  
 
I.  Szolgáltatás leírása:   

SARS-CoV-2  vírus  előszűrés  PCR  vizsgálattal  (laboratóriumi  előszűrő  vizsgálat  nemzetközi  
standardoknak  megfelelő eljárással). A PharmaConSense Kft. m u n k a t á r s a i  v é g z i k  e l ő r e  
e g y e z t e t e t t  h e l y s z í n e n  é s  i d ő p o n t b a n  a  m i n t á k  l e v é t e l é t ,  jelen Tájékoztatóban 
adatfeldolgozóként feltüntetett partnerei speciális eljárás során a garat és/vagy orr nyálkahártyán jelen 
lévő vírust képesek detektálni. A kapott garattörleten molekuláris biológiai vizsgálatokat végeznek, 
melynek során speciális vírus szekvenciákat azonosítanak, amelyek jellemzőek a SARS Cov-2 vírusra. A 
vizsgálatok vírusokból származó ribonukleinsav (RNS) szekvenciákon történnek. A kapott mintákat az 
előszűrés során maximálisan 4 (négy) alkalommal használja, majd szigorú protokoll alapján megsemmisíti. 
Az eredményeket  mikrobiológia szakvizsgával rendelkező biológus értékeli, majd az eredményekről 
PharmaConSense Kft. erre jogosult, jelen Tájékoztatóban   adatfeldogozóként   megnevezett   partnere,   
tájékoztatja   a   vonatkozó   GDPR   szabályoknak megfelelően.   

 
II.       A SARS-CoV-2 vírus előszűrő vizsgálat Adatkezelőjének adatai: 
PharmaConSense Kft. 
székhely: 7632 Pécs, Kertváros utca 38. 
adószám: 25461505-2-02 
neve: Dr. Ambrus Ákos Gábor  (továbbiakban Adatkezelő) 

 
III.  Jogszabályi háttér:    

-      Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)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)   
      -      az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  
CXII.  törvény   
(továbbiakban: Infotv.)   

-      a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 1997. évi LXXX. 
törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra    jogosultakról, valamint e   

szolgáltatások fedezetéről (továbbiakban: Tb.tv.)   
-      1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban: Szja.)   
-      2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)   
-      2017. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (továbbiakban Áfa.tv.)   
-      az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (továbbiakban Eütv.)   
-      az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  
szóló 1997. évi XLVII.   

 
törvény (továbbiakban: Eüak.)  

http://www.koronateszteles.hu/


 
IV.       Adatfeldolgozók:   
Az  Adatkezelő  a  gyors  és  szakszerű  szolgáltatás  nyújtásának  elősegítése  érdekében  
adatfeldolgozókat  vesz igénybe. Az adatfeldolgozók az egyes feladatokat adatfeldolgozói szerződés és 
eljárásrend alapján végzik a GDPR 28. cikkében foglaltak betartásával. Az adatfeldolgozók esetében a 
személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak, vagy 
jogszabályon alapuló, releváns titoktartási kötelezettség mellett végzik az adatkezelést. Az 
adatfeldolgozók a személyes adatok kezelését megfelelő technikai és biztonsági intézkedések  
betartásával  végzik  az  adatok  biztonsága,  integritása,  sérülésének  vagy  megsemmisítésének,   
megsemmisülésének megakadályozása, valamint illetéktelen személyek hozzáférésének megelőzése 
érdekében. Az Adatkezelő a következő szolgáltatókkal és adatfeldolgozókkal hajtja végre az előszűrő 
vizsgálatot, illetve az ahhoz kapcsolódó   
feladatokat:   
 
Adatfeldolgozó neve, címe, adószáma: 
 
 
Medicorp Hungary Zrt. 8000 Székesfehérvár, Budai út 8. 
Enviroinvest Zrt. 7632 Pécs, Kertváros u. 2.  
 
Az Enviroinvest Zrt. adatfeldolgozási tevékenységének tartalma:    
- SARS-CoV-2 vírus előszűrés PCR-vizsgálattal történő laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, 
értékelése,  me l yhe z  a  m i n t á ka t  a z  Env i r o i n ve s t  Z r t .  b i z t o s í t j a .    
- A PCR-vizsgálathoz használt minták szakszerű kezelése, illetve megsemmisítése a vizsgálatot követő 
30 nap elteltével,  megsemmisítési dokumentáció készítésével   
- A PCR-vizsgálat eredményeinek hozzárendelése Adatkezelő által biztosított érintetti személyes 
adatokhoz    
- Az érintett számára eredményközlő dokumentum előállítása és titkosítása   
- Az eredmények eljuttatása az érinett részére elektronikus úton, titkosított dokumentum formájában.
   
A Medicorp Hungary Zrt. mint a PharmaConSense Kft. adatkezelési tevékenységében 
adatfeldolgozóként közreműködő a PharmaConSense Kft. által igénybe vett – saját 
www.koronateszteles.hu honlapjához kapcsolódó – Medio online előjegyzési, telemedicina és 
forgalomterelési rendszer (a  továbbiakban: „Honlap”) koronavírus tesztre jelentkező minden 
magánszemélynek (a továbbiakban: „Ügyfél”) (az Ügyfelek  és  más,  az  Ügyfelek  által,  vagy  rajtuk  
keresztül  vizsgálatra  jelentkező  magánszemélyek  a  továbbiakban  együttesen:  „Érintettek”) 
személyes adatait kizárólag jelen tájékoztatóban  foglalt rendelkezések mellett jogosult kezelni.   
A  Szolgáltató  a rendszer üzemeltetésével a PharmaConSense Kft.   megbízottjaként  
adatfeldolgozóként  végzi  a  koronateszteles.hu honlapon  koronavírus  tesztre  jelentkező  Ügyfelek  
regisztrációjának  fogadását,  valamint  a  fizetési  műveletek  lebonyolításához  szükséges 
infrastruktúra biztosítását.  
 
V.   Személyes adatok kezelése   

    
  1. A szűrővizsgálatra történő jelentkezéshez kapcsolódóan   

A szűrővizsgálatra jelentkezés oly módon történik, hogy az Ügyfél a Honlapon elhelyezett adatlapot kitölti 
és megerősíti  azon  szándékát,  hogy  a  szűrővizsgálaton  részt  vegyen  („Regisztráció”).  A  
Regisztráció  első  lépéseként  az  Ügyfél  tesztállomást választja ki, ahol a szűrővizsgálatra sor 
kerülne, valamint megadja személyes adatait a majdani egyszerűbb beazonosítás érdekében. Ezt 
követően időpontot foglal a választható feltüntetett szabad időpontok közül.
 
Ügyfél,  valamint  valamennyi  Érintett  személy  a  szűrővizsgálaton  történő  részvételével  feltétel 
nélkül  elfogadja  a szűrővizsgálat helyszínéül szolgáló tesztállomás helyszínén feltüntetett, avagy a jelen 
honlapon közzétett, adott helyszínre vonatkozó házirendet, illetve adatvédelmi szabályzatot.   

  18 év alatti személyek e szolgáltatást csak a szülői felügyelet mellett vehetik igénybe.  
    
A  Szolgáltató  az  Ügyfél  regisztrációjához  a  következő  személyes  adatokat  kéri  az  Ügyféltől  és    
továbbítja  az  adatkezelő és adatfeldolgozó részére:   
teljes  név  (ahogy  az  a  személyi  igazolványon  szerepel), születési  hely,  születési  dátum anyja 
neve,  személyigazolvány száma, lakcíme, értesítési telefonszám, értesítési e-mail cím; 
társadalombiztosítási azonosítójel;  

  
A Regisztrációs folyamatot követően az Ügyfél valamennyi vizsgálatra jelentkező Érintettre vonatkozó   
fizetési műveletet kell, hogy elvégezzen.  

 

 
 
 
2. A szűrővizsgálat díjának és költségeinek Ügyfél által történő fizetéséhez szükséges személyes adatok.

http://www.koronateszteles.hu/


   
A Regisztrációhoz a szűrővizsgálat díjának Ügyfél által történő fizetéséhez szükséges személyes adatokat 
(lásd lent) nem a  Szolgáltató, hanem az általa igénybe vett SimplePay nevű szolgáltatás 
üzemeltetője, az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, 
Hungária körút 17-19., Cégjegyzékszám: 01-09-174466; a továbbiakban:  „Fizetési Szolgáltató”) 
kezeli. A Fizetési Szolgáltató mint adatfeldolgozó által a fizetési tranzakció lebonyolítása, a fizetési  
tranzakció hitelesítése és az esetleges csalások megelőzése céljából kezelt személyes adatok a 
következők: az Ügyfél által  megadott bankkártya száma, lejáratának dátuma, birtokosának neve, CVC 
kódja, tulajdonosának (a bankkártyát kibocsátó  banknak) a neve, az Ügyfél neve, telefonszáma, e-
mail címe, a tranzakció összege, a tranzakciót küldő készülék IP címe, a  tranzakció dátuma és 
időpontja, számlázási cím. A Fizetési Szolgáltató, mint adatfeldolgozó által végzett résztevékenység  
mindezen személyes adatok rögzítésére, tárolására, authorizációs partnereknek történő továbbításra, 
törlésre terjed ki.   
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési 
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff   
 
3. Beléptetés   
    
A személyazonosság megállapítása személyes ellenőrzéssel úgy történik, hogy a gépjármű vizsgálatra 
érkező utasai a Szolgáltató munkatársának kérésére, zárt gépkocsi-ablak mellett bemutatják értesítési e-
mail címre kapott foglalási azonosítójukat és személyazonosító igazolványukat is.   
  
VI.   KINEK TOVÁBBÍTHATJA A SZOLGÁLTATÓ A SZEMÉLYES ADATOKAT?   
 
1. A  koronavírus-tesztet  végző PharmaConSense Kft.-   nek, mint adatkezelőnek és Enviroinvest Zrt.-
nek, mint adatfeldolgozónak, a tesztelésre jelentkezők következő személyi adatai kerülnek továbbításra:  
teljes név (ahogy az a személyi igazolványon szerepel), születési datum, személyigazolvány   száma, 
lakcím,   értesítési   telefonszám,   értesítési   e-mail   cím,   társadalombiztosítási azonosítójel.   

    
 
2. Számlakibocsátó szoftvert üzemeltető cégnek: a Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékéről a számlát egy 
olyan szoftverrel készíti el és bocsátja ki, amely szoftvert a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, 
Záhony utca 7. cég üzemelteti. E cég a számlák tartalmát (az Ügyfél vezetéknevét, keresztnevét (nem), 
lakcímét vagy postacímét, számlázási cím (amennyiben a lakcímtől   eltérő),   valamint   szolgáltatás   
jellegét)   a   számlakibocsátó-kezelő   szoftver   üzemeltetése,   karbantartása, hibaelhárítása érdekében 
megismerheti mindezen feladatok elvégzéséhez minimálisan szükséges mértékben és ideig. Ebben a 
körben a KBOSS.hu Kft cég a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozóként jár el.  
  

    
VII.       Az adatok megőrzésének időtartama   
A Regisztráció során megadott valamennyi személyes adatot az adatkezelő jogai és jogos érdekei 
érvényesítése érdekében  a foglalt időponttól számított öt (5) évig őrzi meg, kivéve a szolgáltatás 
igénybevételével összefüggésben kibocsátott  számlákat,  amelyek  mindenkor  hatályos  
jogszabályoknak  megfelelő  időtartam  végéig  kerülnek  megőrzésre  (jelen  Tájékoztató 
időpontjában: nyolc (8) évig) őrzi meg. A meghatározott idő elteltével az adatok törlésre, illetve 
anonimizálásra  kerülnek.   
 
VIII.       Az adatok tárolása   
A Szolgáltató a személyes adatokat a székhelyén (8000 Székesfehérvár, Budai út 8.), őrzi.   

    
IX.       Az adatkezelés jogalapja   

A jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének (gyűjtésének, 
tárolásának, továbbításának stb.)  jogalapja  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a továbbiakban: „Infotv”). 5. § (1) a) pontja 
és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április   
27.) 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; a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja szerint, továbbá az Érintettek 
önkéntes hozzájárulása, valamint az Önnel, mint Érintettel kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) 
b) pontja szerint. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban felsorolt 
személyes adatokat az Infotv. 6. § (4) bekezdése, illetve (1) bekezdés b) pontja, illetve a GDPR 6. cikk 
(1) b) és c) pontja szerint kezeli. A panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatokat a Szolgáltató a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
17/A. §-a szerint kezeli. A megadott egészségügyi adatok kezelése továbbá az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
rendelkezései szerint történik.   
 
    

X. ADATBIZTONSÁG   
1. A Szolgáltató számára kiemelten fontos, hogy az általa kezelt, illetőleg feldolgozott személyes 



adatok biztonságban  legyenek, és ne forduljon elő olyan adatbiztonságot sértő esemény, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az  azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférését eredményezi (adatvédelmi incidens).   
    
2. A Szolgáltató megfelelő szerződésekkel törekszik azt biztosítani, hogy valamennyi személyes adathoz 
csak az elérni kívánt  cél érdekében bevonni szükséges körben és időtartamban férjenek hozzá 
személyek (munkavállalók, közreműködők akár a  Szolgáltató, akár adatfeldolgozói oldalán. A 
Szolgáltató e személyek adatvédelmi tudatosságát adatvédelmi képzésekkel  növeli és fejleszti, annak 
érdekében, hogy ezzel is megelőzze az adatvédelmi incidensek előfordulását és elősegítse az  
esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens hatékony, gyors és megnyugtató kezelését.   
    
3. A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 
jellege, hatóköre,  körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és  súlyosságú kockázat figyelembevételével 
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,  hogy a kockázat 
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, többek között adott esetben biztosítja a 
személyes  adatok álnevesítését és titkosítását, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek 
és szolgáltatások folyamatos  bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét.   
    
4. A Szolgáltató a személyes adatok biztonságáért fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes 
adatokhoz való  hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben visszaállítja és a hozott 
intézkedéseket folyamatos felülvizsgálat  alatt tartja.   
    
5.  A  Szolgáltató  biztosítja  az  adatkezelés  biztonságának  garantálására  hozott  technikai  és  
szervezési  intézkedések  hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást.   
    
6. A Szolgáltató a kiszervezett tevékenységek körében a partnereit gondos kiválasztási eljárás alapján 
kívánja kiválasztani,  azt szem előtt tartva, hogy mennyiben képesek a birtokukba jutott személyes 
adatok biztonságát garantálni.   

    
XI.       AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK   

    
1. Az átlátható tájékoztatáshoz és kommunikáció való jog. A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz 
annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 
információt és minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A Szolgáltató személyes adatok kezelésére 
vonatkozó jelen Tájékoztatójának mindenkor hatályos változatát az Érintett a Szolgáltató weboldalán, 
valamint az Alkalmazáson belül érheti el.   

    
2. Hozzáférési jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatok köréhez, az adatkezelés céljához, az adatkezelés címzettjeihez, 
az adatok tárolásának tervezett időtartamához, az adatok forrására vonatkozó információhoz vagy 
jogszabályban meghatározott más információhoz hozzáférést kapjon.   

    
3. A helyesbítéshez és törléshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan 
késedelem nélkül  helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A 
Szolgáltató kifejezetten kéri minden Érintettől, hogy bármilyen adatváltozás, hibásan rögzített adat 
észlelése, esetleges valótlan adat megadása esetén kezdeményezzék a Szolgáltatónál a pontatlan 
személyes adatok kijavítását.   

    
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza 
az adatkezelést, ha az az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és 
az adatok törlése helyett az érintett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, az 
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozottaz 
adatkezelés ellen.   

    
5. Az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató 
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 a Szolgáltatót, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta.   
 
    

6. A tiltakozáshoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon  személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 



adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 
ha 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.   

    
7. Jogérvényesítés. Az Érintett a jelen VII. pontban kifejtett jogait a Szolgáltató info@mymedio.hu e-
mail címére küldött kérelmében érvényesítheti.   

    
8. Adatvédelmi tisztségviselő. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy a 
Szolgáltatás mint a Szolgáltató alaptevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, 
amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus 
nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé. Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail címen 
közvetlenül elérhető: info@mymedio.hu  

    
XII.  Jogorvoslat   
Amennyiben a Szolgáltató az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget 
kötelezettségének, abban az esetben az érintett kérelme alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) az ügyben vizsgálatot indít, vagy hatósági 
eljárást folytat le.   

A NAIH elérhetőségei:   
•     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   
•     Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.   
•     Telefon: 061/391-1400   
•     Fax: 061/391-1410   
•     E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu   
•     Weboldal: https://www.naih.hu   

A NAIH döntésétől függetlenül az Érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz 
fordulhat.   
 
XIII.       EGYÉB   

1. Az Ügyfél a Szolgáltatásra vonatkozó regisztráció, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozóan kizárólag a saját  és családtagjai valós adatait adhatja meg. A Szolgáltatót nem terheli 
felelősség azon jogkövetkezményekért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél valótlan vagy nem a saját, 
illetőleg családtagjai adatait adta meg.   

    
2. A Szolgáltató nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért és adatbiztonsági intézkedéseiért, 
azokra a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatója lesz irányadó.   

    
3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, különösen jogszabályváltozás esetén saját 
hatáskörében módosítsa a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Tájékoztatóban 
foglalt információk megfelelő tájékoztatást nyújtanak az Érintettek személyes adatai gyűjtésével és 
kezelésével kapcsolatban.   

    
4. A Tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más információk, amelyeket az Érintett a Szolgáltatótól 
kapott.   
 
5. Vállalati ügyfeleink számára a szolgáltatást egyedi megállapodás alapján végezzük. Helyszíni kiszállás 
esetén a vizsgálatra jelentkezés “Jelentkezési lap SARS-CoV-2 vizsgálatra” előzetes kitöltésével történik, 
díjszabása egyedi megállapodás alapján. Adatfeldolgozó partnerünk a laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésében – ebben a jelentkezési formában is - azonos. 
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