1. OLDAL

!!! KÉRJÜK, NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI A TELJES ŰRLAPOT!!!

Vásárlói adatai – KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ

Jelöljön, ha szükséges
!!! ÍRJON NAGYBETŰKKEL !!!

Töltsön ki MINDEN mezőt. Hiányzó adatok
esetén az elemzést NEM tudjuk elkezdeni.
Vezetéknév:

Keresztnév:

Utca:

Ir.szám:

Város:

Ország:

Mobil szám: +36 000000000 (a kétlépéses biztonsági hozzáféréshez szükséges)

E-mail cím: (a kétlépéses biztonsági hozzáféréshez szükséges)

Nem

Születési idő:
nap / hónap / év

nő

férfi

Társadalombiztosítási szám:
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Ha érdekli, hogy elvégezzük az úgynevezett SARS-CoV-2 elemzést a vér- és / vagy tamponmintáiból,
akkor és ennek megfelelően személyre szabott elemzést küldjünk önnek, szükségünk van az ön
kifejezett hozzájárulására. Sajnos az enélkül – az engedélye nélkül – nem tudjuk végrehajtani a
megfelelő műveleteket.
! Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, írja alá ezt a dokumentumot, és
küldje vissza nekünk a mintáival együtt.
Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a mellékelt adatvédelmi leírásban találhatók.

Hozzájárulás az elemzésre vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatban
Igen, egyetértek azzal, hogy
▪ a Novogenia GmbH (Strass 19, 5301 Eugendorf, Ausztria) („Novogenia”) feldolgozza az általam
küldött vér- vagy tamponmintákat SARS-CoV-2 elemzés céljából, hogy számomra információkat
szolgáltasson a ezen elemzés alapján személyre szabott elemzési jelentés formájában,
▪ A Novogenia az elemzés eredményeit („Elemzési eredmények”) egy ideig biztonságos helyen
tárolja a vonatkozó elemzés befejezésétől számítva legfeljebb hét év (ilyen hozzájárulás nélkül az
elemzés eredményeket általában a vonatkozó elemzés befejezésétől számított 4 héten belül
törlik.)
és
▪ abban az esetben, ha nyomtatott formában kéri az elemzési jelentést - postai úton vagy futárral -,
a Novogenia felhatalmazást kap, hogy azt tovább küldje a Books on Demand GmbH-nak (In de
Tapen 42, 22848 Norderstedt, Németország), akik majd továbbítják azt nekem.
A jövőben bármikor visszavonhatom a személyes adataim feldolgozására vonatkozó fenti
hozzájárulást.

2. OLDAL FOLYT.
Aláírásommal kijelentem, hogy egyetértek ezekkel a kijelentésekkel.

Dátum: nap/hónap/év
Helység:

KERESZTÉV és VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTVE)

Aláírás:

Kiskorú esetén, a szülő vagy gyám aláírása is szükséges
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Adatvédelmi információ – SARS-CoV-2 Teszt

Ezennel szeretnénk tájékoztatni önt, hogy a Novogenia GmbH (Strass 19, 5301 Eugendorf, Ausztria)
(továbbiakban „Novogenia”, „mi”,) az ön személyes adatait dolgozza fel, az ön megrendelésével - a
„SARS-CoV-2-Teszt” szolgáltatásunkkal kapcsolatban.
1. Ki felelős az adatfeldolgozásért? Hogy tud kapcsolatba lépni velünk?
Ez az adatvédelmi közlemény vonatkozik az általunk végzett adatfeldolgozásra (Novogenia), mint
adatvédelmi tisztviselőre, a német adatvédelmi rendelet („DSGVO”) értelmében. Bármilyen
kérdés, javaslat vagy panasz esetén az adatvédelemmel kapcsolatban keressen bennünket:
Novogenia GmbH, Strass 19, 5301 Eugendorf, Austria, e-mail: service@novogenia.com, telefon:
+43 662 42 50 99 11, vagy bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet az adatvédelmi
munkatársunkkal: Data Protection Offi cer Novogenia, Stephan Kletzl, Irrsdorfer Bachstrasse 48,
5204 Strasswalchen, Austria, e-mail: stephan@usergems.com.
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2.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel és milyen célokra?

Bizonyos adatokat dolgozunk fel, amelyeket megrendelésünkkel kapcsolatban kapunk. Ez
különösen magában foglalja a következő adatokat:
a.) A SARS-CoV-2 elemzés elvégzésére (beleértve egy elemzési jelentés elkészítését) vonatkozó
szerződés megkötésére, végrehajtására és feldolgozására, amelyért fizetett, különösképp a
következőket dolgozzuk fel: az ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.
b.) Az elemzési eredmény elkészítése céljából feldolgozzuk a vér- vagy tamponmintákat,
amelyeket ön küldött, hogy ez alapján információkat nyújtsunk önnek elemzési jelentés
formájában. E célból elemezzük a mintákat, amelyeket laboratóriumunkban küldött nekünk.
Kenet-elemzés során a SARS-CoV-2 vírusrészecskék jelenlétét vizsgáljuk ebben az
összefüggésben. A vér- és tamponminták által az általunk elvégzett elemzés terjedelméről
további információkat a mellékelt hozzájárulási nyilatkozatban, az ön számára elküldött
információs anyagban és a https://www.novogenia.com vagy a www.genteszt.hu oldalakon
talál.
c.) Az elemzési eredményeket általában a megfelelő elemzés befejezésétől számított hét éven
belül töröljük (ezután már nem állíthatunk elő termékeket az elemzési eredmények alapján),
kivéve ha engedélyezik, hogy az elemzési eredményeket hosszabb ideig megtartsuk a
személyre szabott termékek esetleges későbbi megrendeléseihez).
A 2.a szakaszban említett személyes adatok feldolgozásának jogalapja a 6. cikk. 6. cikk, (1) bekezdés,
1. szakasz, lit.b DSGVO (szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése). A
személyes adatkezelés jogalapja A 2.b és 2.c pontban említett adatok a 2. cikkben szerepelnek. 9
bekezdés 2 DSGVO (hozzájárulás). Az adatok megadása nélkül. A 2.a és 2.b szakaszban említettek
szerint nem lehet a szerződést teljesíteni, a 2.b. Pont szerint nem lehetséges a szerződés teljesítése,
például a megfelelő elemzési jelentés elkészítése vagy továbbítása.
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3. Harmadik fél hozzájuthat az ön személyes adataihoz?
a. Elvileg nem adjuk át személyes adatait harmadik félnek, kivéve, ha az adatvédelmi információ
erről másként rendelkezik. A törvény szerint a bejelenthető betegeket jelentik az illetékes
hatóságoknak. (A magyarországi törvények alapján ez nem vonatkozik önre. Amennyiben
pozitív a tesztje, kérjük, keressék fel az illetékes hatóságot! )
b. Ha azt szeretné, hogy eredményét postai úton vagy futárral küldjük el önnek, az elemzési
jelentést nyomtatásra és az ön részére történő elküldés céljából elküldjük a Books on Demand
GmbH-nak (In de Tapen 42, 22848 Norderstedt, Németország). Ebben az esetben a jogalap 6.
paragrafus 1. szakasz, 1. bekezdés DSGVO vagy Art. 9 paragrafus 2. bekezd. DSGVO
(hozzájárulás).
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c. A 2.a szakaszban említett adatokkal kapcsolatban technikai szolgáltatókat vehetünk igénybe,
akik személyes adatait dolgozzák fel (pl. tárhely szolgáltatók). Ezek a szolgáltatók kizárólag az
utasításoknak megfelelően dolgozzák fel az adatokat (megbízott adatfeldolgozó); az ilyen
adatfeldolgozás jogalapja az Art. 28 DSGVO (megbízás szerinti feldolgozás) az Art. (6)
bekezdés 1, S. 1 lit. b DSGVO (szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések
teljesítése). Ebben az összefüggésben a személyes adatokat az USA-ban dolgozó
adatfeldolgozók is feldolgozhatják (ez jelenleg az Amazon Web Services, Inc., „AWS”). Az AWS
köteles betartani az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által közzétett EU – USA
adatvédelmi megállapodást az EU-tagállamokból származó személyes adatok gyűjtése,
felhasználása és tárolása tekintetében. Az AWS vonatkozásában van igazolás, hogy az AWS
megfelel a vonatkozó adatvédelmi alapelveinek. Az EU Bizottsága feltételezi, hogy az Egyesült
Államok az adatvédelmi megállapodás keretében megfelelő jogi védelmet fog biztosítani az
EU-ból az USA-ban az önhitelesített szervezeteknek továbbított személyes adatokra. További
információk a következő címen találhatók: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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d. A személyes információkat harmadik felek számára is felfedhetjük, ha a törvény ezt
előírja. Az ilyen feldolgozás jogalapja az Art. 6. paragrafus 1. tétel, 1. bekezdés cDSGVO
(jogi kötelezettség).
4. Mennyi ideig tárolódnak személyes adatai?
Amennyiben ez az adatvédelmi információ nem mutat más tárolási időszakot, akkor a
megrendeléssel kapcsolatban nyert személyes adatait az önnel fennálló szerződéses
kapcsolat feldolgozásának időtartamára tároljuk; ezt követően csak annyiban és amennyire
mi vagyunk a kötelező törvényes tárolási kötelezettségek miatt kötelezve. Ha már nincs
szükség az ön adataira a fent leírt célok miatt, akkor azokat csak a vonatkozó törvényes
megőrzési időszak alatt tárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Az ön által elküldött vérés tamponmintákat általában az elemzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon
belül töröljük.
5. Milyen jogai vannak?
Önnek joga van bármikor információt kérni tőlünk a személyes adatokról, amelyeket
ránkruházott. A jogi követelmények teljesülése esetén önnek joga van a megfelelő személyes
adatok feldolgozását is javítani, törölni vagy korlátozni, továbbá joga van tiltakozni személyes
adatainak a mi általunk feldolgozása ellen, és megkaphatja tőlünk az önre vonatkozó
személyes adatokat, amit ön strukturált, általános és géppel olvasható formátumban nyújtott
nekünk (ezeket az adatokat továbbadhatja további felek számára).
Ha hozzájárult személyes adatainak felhasználásához, azt bármikor visszavonhatja a jövőre
nézve.
A fent említett jogait érvényesítheti, például kapcsolatba léphet velünk vagy adatvédelmi
hivatalunkkal a fenti 1. szakaszban megadott elérhetőségeken keresztül. Ha úgy gondolja,
hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az alkalmazandó adatvédelmi törvényt, panaszt
tehet az adatvédelmi (illetékes) felügyeleti hatóságnál.
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Első
rész
Mielőtt elkezdi, kérjük figyelmesen olvassa el az utasítást. Kérjük, pontosan tartsa be a lépéseket:

1) A gyűjtőkészlet steril tisztítólapból, egy gyémánt alakú matricából, két
biztonsági kupakkal ellátott vérmintavevő lándzsából és egy szállítócsőből áll,
amely egy kisebb, narancssárga fedéllel ellátott csövet tartalmaz.

2) Vegye ki a kisebb csövet a szállítócsőből. Távolítsa el a narancssárga kupakot
a csőről, és tegye az ön előtt lévő asztalra.

3) A vérkeringés javítása érdekében mozgassa karját körkörös mozdulatokkal,
vagy tartsa kezeit meleg víz alá.

Vegye ki a steril tisztítóbetétet a csomagolásából, tisztítsa meg a középső
ujjujjával és hagyja megszáradni.

5) Távolítsa el a lándzsa biztonsági védőrészét egy könnyed forgással és húzza
meg.

6) Nyomja a lándzsát az ujjhegy oldalához, és nyomja meg a kioldó gombot.
Enyhe csípést fogja érezni ebben az ujjában.
Felhívjuk figyelmét, hogy jogi okokból a lándzsa indukálta ujj megszúrását az
ügyfélnek kell elvégeznie, ha nem áll rendelkezésre hivatalos orvos.
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2. rész

7) Óvatosan nyomja meg az ujjhegyét, hogy megszúrja és összegyűjtse a vért. Ha a
karját leereszti és ujját masszírozza, több vért szerezhet a szúrásból. A csövet
enyhén ütögetve megkönnyíti a vércsepp lecsúszását a belső falon. Ha a
véráramlás megáll, mielőtt a cső megtelik, akkor használja a második lándzsát egy
másik ujj megszúrására.

8) Nagyon fontos, hogy a csövet a 300 μl-es jelig töltse fel, és a fedéllel
úgy zárja le, hogy hallja a kattanást.

9) A mintavétel után tisztítsa meg az ujjhegyét a steril tisztítólappal.

10) Helyezze az egyik vonalkód-matricát a vérrel teli tubusra.
Ragassza a többi vonalkódot a kitöltött űrlapok jobb felső sarkába.

NE távolítsa el a bélést a szállító csőből!
NE tegye a vért tartalmazó csövet azonnal a műanyag tasakba;
előbb tegye azt a szállítócsőbe.

Ha nem tudja azonnal elküldeni, tegye a vérmintát a hűtőbe és mihamarabb küldje el nekünk.

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtatvány teljesen ki van töltve és alá van írva!

Ha külön felcímzett válaszborítékot mellékelnek:

Tegye a kitöltött nyomtatványt és a mintákat a borítékba.

Ragassza a borítékra az „UN3373” felirattal ellátott gyémánt alakú matricát.

Zárja le a borítékot és küldje vissza a laboratóriumba (cím: a borítékra
nyomtatva).
Kerülje a hosszú tárolást, és küldje vissza azonnal a laboratóriumba.
Ha szükséges, ne feledje a postaköltséget.

Ha nincs külön boríték, a csomagolást visszaküldési borítékként használja:

Tegye a kitöltött nyomtatványt és a mintákat a csomagba.

Ragassza a csomagra az „UN3373” felirattal ellátott gyémánt alakú matricát.

Ragassza a csomag mindkét végére a matricákat.

Küldje vissza a csomagot laboratóriumba (cím: a borítékra
nyomtatva).
Kerülje a hosszú tárolást, és küldje vissza azonnal a laboratóriumba.
Ha szükséges, ne feledje a postaköltséget.

