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A laboratóriumi ellátás során történő adatkezelés
Alulírott tudomásul veszem, és hozzájárulok, hogy a Synlab Hungary Kft. arra jogosult személyzete a magánfinanszírozott laboratóriumi ellátás során a kért

vizsgálatok elvégzése érdekében, illetve számlázási célból a személyes és különleges személyes adataimat kezelje, valamint a mintámat szükség esetén a kért

vizsgálat elvégzése és/vagy konfirmálása céljából - az adatvédelmi szabályok betartásával - a SYNLAB csoporton belüli vagy kívüli laboratóriumba továbbítsa, ez

esetben a vizsgálati eredmény közvetlenül a vizsgálatot végző laboratóriumból is érkezhet. A kezelt adatok köre az alábbi lehet: páciens vezeték- és utóneve,

születéskori neve, születési helye és dátuma, anyja leánykori vezeték- és utóneve, neme, állampolgársága (amennyiben nem magyar állampolgárságú),

esetlegesen e-mail címe és telefonszáma, lakóhelye, tartózkodási helye (amennyiben van), lelet értelmezéséhez szükséges kórtörténeti adatok, kért laboratóriumi

vizsgálatok, vizsgálati eredmények, páciens aláírása. Az adatkezelés időtartama: jogszabály szerint (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30.§-a valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli törvény”) 169. § (1) bekezdésében

meghatározott megőrzési idő szerint). 

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű, további részletes tájékoztatás az adatkezelésről a www.synlab.hu weboldalunkon található.

TAJ-szám alapú nyilvántartás
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a SYNLAB laborinformatikai rendszereiben a könnyebb azonosíthatóság és visszakereshetőség miatt TAJ számon tartják nyilván a

pácienseket. Tudomásul veszem, hogy a laborinformatikai rendszerek egyik automatikus működése, hogy a vizsgálatok térítési formájától függetlenül jogviszony ellenőrzést

indítanak a NEAK rendszerében, amelyhez ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok. A fenti tájékoztatás nem teljeskörű, további részletes tájékoztatás az adatkezelésről a

www.synlab.hu weboldalunkon található.

E-mailes leletküldés igénylése

X Hepatitis C vírus /HCV/ antitest szőrés N

LELETKÜLDÉSI E-MAIL CÍM
Amennyiben a leletküldésre a megadott beküldıkódhoz e-mailcíme  nincsen még 
regisztrálva, a határidık betartása érdekében feltétlenül töltse ki és aláírva küldje 

be a kérılapokkal az alább elérhetı dokumentumot is: 
https://www.synlab.hu/partnereink/leiras/formanyomtatvanyok

*A beküldő intézmény kizárólag "foglalkozás-egészségügyi szolgálat" lehet, mely kifejezésnek feltétlenül 

szerepelnie kell a kérőlapon, legalább kézzel rávezetve.

Érvénybelépés dátuma: 2019.11.27 Mintavételi és preanalitikai információ, valamint az aktuális kérılap változat a www.synlab.hu weboldalról letölthetı.

Jelen nyilatkozat aláírásával kérem, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy a Synlab Hungary Kft. az elkészült vizsgálati leleteimet az itt megadott e-mail címre továbbítsa,

tudatában annak, és - figyelembe véve az alábbi tájékoztatást -, hogy az interneten e-mailben történő adatküldés nem teljesen biztonságos*. A fenti tájékoztatás nem

teljeskörű, további részletes tájékoztatás az adatkezelésről a www.synlab.hu weboldalunkon található.

TÁJÉKOZTATÓ E-MAILES LELETKÜLDÉSHEZ
*Az e-mailes leletküldési üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, bizalmas egészségügyi adatokat tartalmaz. Az internet azonban nyílt, nem biztonságos hálózat, amely

elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, felhasználói és szolgáltatói a rendszer biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. A Synlab Hungary Kft. nem vállal

felelősséget az üzenet teljes és pontos - címzett(ek)hez történő – eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért, kapcsolat megszakadásból eredő hibáért, vagy az információ

felhasználásából, vagy annak megbízhatatlanságából eredő kárért, saját számítástechnikai rendszerén kívül.

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti nyilatkozatok tartalmát megismertem, tudomásul 

vettem és azokat elfogadtam.
PÁCIENS ALÁÍRÁSA


