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Adatvédelemmel kapcsolatos vállalásunk 

 
A Medical Service Budapest (MSB) elkötelezett az iránt, hogy tiszteletben tartsa az Ön adatvédelmi 

jogszabályok szerinti jogait. Személyes és egészségügyi adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra. 

Adatvédelemmel kapcsolatos betegtájékoztatónk (a „Tájékoztató”) az egészségügyi szolgáltatások során 

végzett adatkezelési tevékenységeinkre vonatkozó fontos információkat tartalmazza. Kérjük, szíveskedjék a 

Tájékoztatót elolvasni, hogy világosan lássa, miért és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. A 

Tájékoztatóban a következőkkel kapcsolatban talál információt: a) az adatkezelő neve és elérhetősége; b) 

az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége; c) az adatkezelés célja és jogalapja; d) a személyes adatok forrásai; 

e) a személyes adatokat megismerő felek; f) a személyes adatok tárolásának ideje; g) az adatvédelmi 

jogszabályok alapján Önt megillető jogok; h) külföldre történő adattovábbítások. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

 
I. Az Ön elismervénye (lásd a Tájékoztató 1.1. pontját) 

Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy az MSB Adatvédelmi Tájékoztatóját és annak 

mellékletét rendelkezésemre bocsátották, és megismertem belőle, hogy az MSB miként kezeli személyes 

adataimat az orvosi diagnózis felállítása és/vagy az egészségügyi kezelés biztosítása céljából. 

 

II. További hozzájárulás(ok) – opcionális (lásd a Tájékoztató 1.3. pontját) 

 

Tudomásul veszem, hogy az alábbi négyzetek megjelölésével önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, 

hogy az MSB a személyes adataimat további célokból is kezelje (a Tájékoztató 1.3. pontjában további 

információ található). Tudomásul veszem továbbá, hogy az alábbiakhoz való hozzájárulás megtagadása 

nem befolyásolja a részemre biztosított egészségügyi szolgáltatásokat, és hogy a megadott 

hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. 

 

Hozzájárulok a személyes adataim, beleérteve az egészségügyi adataim, személyazonosításra 

alkalmatlanná tételéhez, anonimizálásához. Így, az MSB felhasználhatja és megoszthatja azokat 

tudományos, kutatási, fejlesztési, oktatási, statisztikai és kereskedelmi célokra.    

A személyes adatok halmaza, amelyre vonatkozik az azonosítás, magában foglalja az MSB által a 

múltban összegyűjtött személyes adataimat (azaz mielőtt megadtam ezt a hozzájárulást), és azokat, 

amelyeket az MSB a szolgáltatásainak jövőbeli igénybevétele során összegyűjt. 

□ Igen, hozzájárulok □ Nem, nem járulok hozzá 

 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy e-mailen tájékoztatást kapjak az Affidea csoportba tartozó MSB legújabb 

egészségügyi szolgáltatásairól (e-marketing). 

□ Igen, hozzájárulok □ Nem, nem járulok hozzá 
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Hozzájárulok, hogy személyre szabott marketing üzenetekkel megkeressenek. 

 
 Igen, hozzájárulok   

□e-mailen 

□SMS-ben 

□telefonon 

        □ Nem, nem járulok hozzá 

 
III.  A korábbi egészségügyi leletek gyűjtése az Affidea csoport vállalatain belül 

 

Tudomásul veszem, hogy a korábbi orvosi feljegyzéseim elérhetősége megkönnyíti azt az orvosi diagnózis 

felállítását és/vagy az orvosi kezelést, amelyet az MSB-től kértem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az MSB az 

Affidea-csoporthoz tartozó, magyaroszági más adatkezelő(k)től begyűjtse az adataimat, ha szükséges. 

□ Igen, hozzájárulok □ Nem, nem járulok hozzá 

 

 

Hely és dátum: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beteg teljes neve (nyomtatott betűvel): 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beteg aláírása: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Amennyiben a beteg nem tud saját nevében nyilatkozni, ennek oka: 

□16 évnél fiatalabb kiskorú □ jognyilatkozat megtételére 

cselekvőképességét érintő korlátozás miatt nem 

jogosult  

 
A képviselő teljes neve: 

_________________________________________________________________________________ 

 

A képviselő aláírása: 

_________________________________________________________________________________ 


