
Adatvédelmi Tájékoztató 

Társaságunk részletes adatvédelmi szabályzata az alábbi honlapon elérhető: www.holisztikusalapellatas.hu 
Adatkezelő 
Holisztikus Alapellátás Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő. Kapcsolattartási adataink a következők:  

Holisztikus Alapellátás Kft. székhely: 1103 Budapest, Noszlopy utca 32. 3, email: board@eventtesting.eu 
Adatkezelési célok, kezelt adatok kategóriái, jogalapok 
Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi szerint kezeljük az Ön személyes adatait: 

Adattovábbítás 
A SARS-CoV2/COVID-19 PCR teszt elvégzése céljából személyes adatait az alábbi önálló adatkezelő számára továbbítjuk: 
Országos Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Kft., 2724 Újlengyel, Határ út 12. 

Biztonság  
Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak 
különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, 
megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően 
folyamatosan javítjuk. 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja az Adatkezelő pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen 
azonosítható legyen. 

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog: Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben 
jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.  

Helyesbítéshez és törléshez való jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem 
nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. Ez nem 
alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak 
vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat). 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni. 

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem 
érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Adathordozhatóság: Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, 
általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át 
valamely harmadik félnek. 

Adatkezelés célja Szolgáltatás igénylése

Adatkezelés jogalapja Szerződés megkötése GDPR 6. cikk b)

Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. név, születési hely idő, anyja neve, útlevél száma, TAJ szám), Kapcsolattartási 
adatok (pl. email, telefonszám)

Megőrzési idő Teszteredmény megküldéséig, de legfeljebb 2 hónap

Adatkezelés célja SARS-CoV2/COVID-19 PCR teszt elvégzése

Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b), Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk a)

Személyes adatok köre Egészségügyi adatok (pl. COVID-19 garatváldaékminta, teszt eredménye) Azonosító adatok (pl. név, 
születési hely idő, anyja neve, útlevél száma, TAJ szám),

Megőrzési idő Teszteredmény megküldéséig, de legfeljebb 2 hónap

Adatkezelés célja Érintettel történő kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b)

Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. név, születési hely idő, anyja neve, útlevél száma, TAJ szám) 
Kapcsolattartási adatok (pl. email, telefonszám)

Megőrzési idő Teszteredmény megküldéséig, de legfeljebb 2 hónap

Adatkezelés célja Számlázás

Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk c)

Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. név, születési hely idő, anyja neve, útlevél száma, TAJ szám), Számlázási cím

Megőrzési idő Kiállítás évétől számított 8 év



Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama 
tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: H-1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Tel.: +36 1 391 -1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
www.naih.hu 

Kapcsolattartás 
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, vagy jogait érvényesítené kérjük az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu
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