
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Tiason Diagnosztiai  rendelőt  üzemeltető cég,  a  Borsafa Kft  (székhely:  9024,  Győr,  Babits  
Mihály  u.  38/C,  cgj.  08-09-023181,  Győri  Törvényszék  Cégbírósága,  adószám:23834091-2-08)  
képviseli:  Vida Veronika ügyvezető) az  internetes  felületen megjelenő adatlapoi és  mezői (a 
továbbiaiban:  űrlap)  iitöltése  során  rendeliezésére  bocsátot személyes  adatoi  (a  
továbbiaiban: személyes adatok) iezelésével iapcsolatosan az alábbi tájéioztatást nyújtja: 

1. Az  információs  önrendeliezési  jogról  és  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 
törvény (Infotvt) értelmében személyes adat: az érintetel iapcsolatba hozható adat - 
iülönösen  az  érintet neve,  azonosító  jele,  valamint  egy  vagy  több fziiai,  fziológiai,  
mentális, gazdasági, iulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintetre vonatiozó iövetieztetés. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja: A Borsafa Kf. az űrlap iitöltése során rendeliezésére 
bocsátot Személyes adatoiat az Infotv. 5. § (1) beiezdés a) pontja szerint, az űrlapot  
iitöltői  öniéntes  valamint  előzetes,  részletes  tájéioztatáson  alapuló  hozzájárulása 
alapján  iezeli.  A  Borsafa  Kf.  a  Személyes  adatoiat  az  űrlapot  iitöltői  jelentiezése, 
iérdései  iözben iapta meg és a  velüi  való iapcsolatelvétel,  iapcsolatartás céljából 
iezeli. 

3. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142283/2018.

4. Az  adatkezelésre  és  feldolgozásra  valamint  a  Személyes  adatok  megismerésére 
jogosult: A Személyes adatoi iezelését és feldolgozását iizárólag a Borsafa Kf. végzi és 
nem  továbbítja  harmadii  személyei  részére,  azoiat  iizárólag  a  Borsafa  Kf.,  mint 
adatiezelő ismerhet meg. Amennyiben a jelentiezői vagy iérdést feltevői személyesen 
is megjelennei a Borsafa Kf. által üzemeltetet rendelőben és ot harmadii személy (pl.:  
orvos,  asszisztens)  iözreműiödését  is  iérii,  aiior  az  adataii,  az  Ő  jelenlétüiben  a 
harmadii személy számára is elérhetőei lesznei. 

5. Az adatkezelés időtartama: A Borsafa Kf. az űrlap iitöltésével rendeliezésére bocsátot 
Személyes  adatoiat  az  adatiezelési  cél  megszűnéséig  vagy  az  érintet adatiezelést  
megtltó  rendeliezéséig  iezeli,  ha  a  műiödésére  vonatiozó  törvényei  máshogy nem 
rendelieznei. 

6. Az érintet jogai: Tájéioztatjui, hogy a Borsafa Kf-nél iérelmezhet 
a) tájéioztatását személyes adatai iezeléséről
b) személyes adatainai helyesbítését 
c) személyes adatainai - a iötelező adatiezelés iivételével - törlését vagy zárolását
d) tltaiozhat személyes adatánai iezelése ellen 
e) bírósághoz fordulhat jogainai megsértése esetén, valamint az Infotv-ben meghatározot eseteiben. 

Tájéioztatjui  továbbá  arról,  hogy  az  űrlap  iitöltésével  és  a  Borsafa  Kf.  részére  történő 
eliüldésével  a  fent tájéioztatás  tudomásulvételét  elismeri  és  iifejezeten  hozzájárul  ahhoz,  
hogy  az  öniéntesen  rendeliezésre  bocsátot valamennyi  adatot  –  a  Személyes  adatoiat  is  
beleértve – a Borsafa Kf. a vonatiozó jogszabályoi rendeliezéseinei megfelelően iezelje.


