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Tisztelt Priciensiink!
el figyelmesen az al6bbi adatkezel6si trij6koztat6t! Kiisziinjtik!

COROEN INTERNATIONAL /Ma gya r or szhgl
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Kereskedelmi Korhitolt Felel6ss6gii T6rsasig
Szdkhety: I I l7 Budapest, Fehdrviiri
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Ktipvi.seli: Dr. Sipos S6ndor iigyvezeto ds Ih6sz Szil6rd J6nos c6gvezeto
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laborat6riumi diagnosztikai 6s egydb kiegdszito
stb.; a tov6bbiakban: ell6t6s) elv6gz6s6hez
(pl.
drtdkel6s
mintavdtel,
szolg6ltat6s

az On irltal igdnybe vett
Adatkezel6s c6lja:

sziiksdges.

Adatkezel6s jogalapja:

Kezelt adatok kiire:

Cimzettek:
Kii lfiild i adattovdbbit6s

:

Adattfrol6s ideje:
Az iin jogai:

Jogorvoslatok:

Adatok forr6sa:

Automatizrllt
diint6shozatal:

idatkezel6siink jogszeriis6g6t hazai jogszab6lyban el6irt jogi kiitelezetts6giink
adja, vagyis, hogy azOnadatait a betegdokumentici6 r6szek6nt kellfelvenn0nk,
ny i lv6ntarlanunk, kezelni.ink.
az 6n szem6lyazonosit6 adatai (pl. ndv, lakcim stb.), illetve egy6b kiiliinleges
adatai (ol. vdrk6p, tovribbi egdszsdgi rlllapot stb.).
ill.tdkt.l"n szemdlyek rdszere semmilyen kortilmdnyek kozdtt nem tessziik
hozzhflrhetbvd az adatokat, amennyiben m6s eg6szs6giigyi szolgriltat6t va.gy
adatfeldolgoz6t vesziink ig6nybe (pl. leletezo stb.), erre felhivjuk az On

fieyelm6t.
kii I ltj d re kizhr 6lag az bn k6r6s6 re tov6bb ftj uk az adatait.
u U.t.gaokument6ci6 rdszekdnt kezelt adatait foszabily szerint 30 6vig 6rizziik,
azt kiivet6en messemmisitiiik.
6n ;ogo*t t arra, hogy elozetesen t:lj6koztassuk az adalkezel6ssel kapcsolatosan,
I

tertreti, hogy hozzhf6r6st biztositsunk az

adatkezel6si mtiveletek
korlitozhsht, v agy
kezel6s6nek
helyestrit6s6t,
az
adatok
kdrheti
i srnerds6hez,
adott esetben ttirl6s6t.
amennyiben az On meg(t6l6se szerint az adatkezeldsi.ink nem jogszerti, ugy a
me g

Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads69 Hat6srlg (Postacim: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail cfm: ugyfelszolgalat@naih.hu) elj6r6s6t

kezdemdnyezheti, illetve bir6srlghoz fbrdulhat'
u, uautoUit kiizvetlentil Ont6l szerezziik, att6l kezdve, amikor az ellittitsi igdnyt
ielzi leldnk.
nem alkalmazunk ilyet, emberi beavatkoz6s ndlkiil nem hozunk d6ntdseket az
adatai16l (pl. nincs automatiz6lt leletez6s, profilalkot6s stb.).
Oi adatainak kezel6se, t6rol6sa sor5n, mint a legmagasabb szintii v6delmet
elvezo ktilonleges adatok vonatkozds6ban biztositjuk annak fokozott v6delmdt.
Ziyhar"o szekrdnyeket ds helyisdgeket haszn6lunk, illetve feltigyelet alatt tartjuk a
pap(r alap6 dokumentumokat, valamint jelsz6val vddett informatikai eszkozoket
tevdkenysdg napl6zott,
hozzdferdseket szabdlyozzuk,
haszn6lunk. 6s
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Adatbiztonsig:

a

a

visszakeresheto.

Kockdzatok:

te..dsretesen el6fordulhatnak pl. adathordoz6 ellop6sa, jogosulatlan betekint6s
stb.. de ezek elkeriil6se drdekdben a biztons6gi intdzked6seket kdvetkezetesen
betarti uldbetartati uk.

biztons6g s6riil6s6t jelenti, ekkor rni az incidens sflyossrlg6t6l fiiggoen
megtesszi.ik a ktitelezti int6zked6seket, ha a jogszabilly szerint sztiksdges,

a
Incidenskeze16s:

6rtesitiiik a hat6s6got ds Ont is.
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