
Adatkezelési tájékoztató hírlevél feliratkozáshoz 

I. Adatkezelő adatai: 

Adatkezelő megnevezése: Labordiagnosztika Centrum Kft. 

Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Szélmalom utca 38. 

Adatkezelő képviselője: Dr. Makóné Dr. Nagy Beáta Irén és Csovcsics Barbara (ügyvezetők - önállóan) 

Adatkezelő elérhetősége: info@labordiagnosztika.hu 

 

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Adatvédelmi tisztviselő neve: A&A Data Privacy Consulting Kft. 

Képviseletében eljár: Dr. Rück Éva Andrea (ügyvezető-önállóan) 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@aagdpr.hu 

 

III. Tájékoztatás az irányadó jogszabályokról 

Az adatkezeléssel és a személyes adatok védelmével kapcsolatosan az alábbi jogszabályok tartalmaznak 

rendelkezéseket: 

- 2011. évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) 

- 2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól 

- 2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 

III. Tájékoztatás igénybe vett adatfeldolgozókról 
 

1. A Társaságunk által használt info@labordiagnosztika.hu e-mail címet, valamint a 

http://www.labordiagnosztika.hu weboldal tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; 

cégjegyzékszám: 01-09-909968; képviseletében eljár: Kárpáti Zoltán László (ügyvezető - 

önállóan) biztosítja. 

Az adatfeldolgozó mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata a 

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf hivatkozásra kattintva, vagy azt 

a böngésző címsorába  beírva tölthető le. 
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2. A hírlevél feliratkozási felületéül is szolgáló http://www.labordiagnosztika.hu weboldal 

fejlesztésével, karbantartásával Társaságunk Bernard László egyéni vállalkozót ( székhely: 

6000 Kecskemét, Károli Gáspár utca 3.; nyilvántartási szám: 36820883; adószám: 66626550-

1-23) bízta meg. 

 

V. Nyilatkozat tárgyát képező adatkezelések bemutatása 
 
Adatkezelés célja: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél útján.  A  

Társaság szolgáltatásairól, a Társaságnál igénybe vehető új vizsgálati eljárásokról tájékoztatás küldése, 

a Társaság és nyújtott szolgáltatásainak reklámozása. 

Érintettek kategóriái: hírlevélre feliratkozó természetes személyek 

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, leiratkozás és feliratkozás időpontja 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása). 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a 

hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását, így a hírlevélről történő leiratkozást is a hírlevelek alján 

található hivatkozásra kattintva, vagy az info@labordiagnosztika.hu E- mail címre küldött 

elektronikus levélben, továbbá a Társaságunk I. pontban megjelölt székhelyének címére küldött, 

ajánlott, térti vevényes postai küldeményben jelezheti. 

A személyes adatokat a Társasággal polgári jogi, illetve munkaviszonyban álló személyek a 

szerződésükben, illetve, munkaszerződésükben, munkaköri leírásukban meghatározott mértékben és 

módon jogosultak megismerni és kezelni. 

Társaságunk a hírlevélküldés szolgáltatás kapcsán adattovábbítást nem végez. 

Törlésre előirányzott határidő: a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően haladéktalanul töröljük. 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok biztonságának érdekében megfelelő 

biztonsági intézkedésekkel ellátott informatikai eszközöket használunk, melyekhez kizárólag az 

illetékes munkatársaink férhetnek hozzá. 

 

Az ezen dokumentumban meghatározott adatkezelés vonatkozásában a hozzájárulás visszavonásához, 
a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az 
adathordozhatósághoz való jogok az Adatkezelő fentiekben ismertetett elérhetőségein keresztül 
gyakorolhatók. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit és a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos további részleteket a http://www.labordiagnosztika.hu weboldalon megtekinthető 
Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A fent ismertetett adatkezelésekkel kapcsolatban panasszal 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A panasztételre és a 
jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó további részleteket a http://www.labordiagnosztika.hu oldalon 
feltüntetett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
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Az adatvédelmi tájékoztatót az A&A Data Privacy Consulting Kft. készítette 
Minden jog fenntartva (all rights reserved): 

A&A Data Privacy Consulting Kft. H-6200 Kiskőrös, Tavasz u.26. Fszt.1. 
E-mail: info@aagdpr.hu Tel:  +36204221314 ;  +36501353296 
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