Tájékoztató nyilatkozat
Tisztelt Páciensünk!
Köszöntjük Önt a MelanomaMobil® bőrrákszűrés alkalmával, melynek célja a rosszindulatú bőrdaganatok kiszűrése. Kérjük,
hogy a jelen tájékoztatást és az alábbi nyilatkozatot, amelyek a szűrés alapjául fognak szolgálni, olvassa el. Kérjük továbbá
a nyilatkozat kitöltésére.
Adatkezelési tájékoztatás
Az Ön által önkéntesen az alábbi nyilatkozaton vagy a vizsgálat során megadott személyes és különleges adatokat (név,
születési idő, lakcím, státusz és anamnézis), továbbá az Önről készült felvételeket és diagnosztikai eredményeket a
MelanomaMobil® az alábbi nyilatkozat alapján az Ön és a MelanomaMobil® között létrejövő szerződés teljesítése érdekében
kezeli a jelen dokumentum végén található összefoglaló tájékoztató, valamint az Ön részére jelen dokumentummal együtt
átadott Adatkezelési Szabályzatban foglaltak alapján, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)
foglaltaknak
megfelelően.
Tájékoztatjuk,
hogy
a
MelanomaMobil®
Adatkezelési
Szabályzata
a
http://www.melanoma.hu/adatkezelesi-szabalyzat oldalon is megtalálható.
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait és az Önről készült felvételeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, orvosi
titoktartás mellett, bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek nem adjuk ki. A szűrés eredményéről csak és kizárólag Önt
tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvényben (Eüak) foglalt adatszolgáltatási kötelezettségünk keretében az Eüak-ban és az az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendeletben
foglaltaknak megfelelően, egyes meghatározott személyes és egészségügyi adatairól a fent megjelölt jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően kötelesek vagyunk adatot szolgáltatni az EESZT-be. Az EESZT rendszerben tárolt adatok
adatkezelője az EESZT-t működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK). Az EESZT részletes adatkezelési tájékoztatója
elérhető a https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/adatvedelem linken, valamint az EESZT-vel
kapcsolatos adatkezelési összefoglaló tájékoztatás a www.melanoma.hu/EESZT-adatkezeles oldalon.
Tájékoztatás
A MelanomaMobil® vállalja, hogy minden páciensének legkésőbb 6 héten belül az adatfelvételkor megadott postai vagy email címére elküldi szűrési eredményét.
Amennyiben Ön a lelet e-mail címre történő küldését kéri, postai értesítést kizárólag akkor biztosítunk az e-mail üzenet
mellett, ha rosszindulatú elváltozás gyanúja merül fel, vagy megelőző célú kimetszést javasolunk. Amennyiben a szűrés
eredményeképpen sebészeti beavatkozás válna szükségessé, a műtét megszervezésében tudunk segíteni.
Melanoma diagnózis esetén viszont javasoljuk, hogy a műtétet melanoma gondozására kijelölt intézményben végeztesse
el. Amennyiben további információra lenne szüksége, központi telefonszámunkon állunk rendelkezésére.
A MelanomaMobil® nyomatékosan felhívja a figyelmét az alábbiakra:
• Tájékoztatjuk, hogy a szűrési eredményt kizárólag magyar nyelven készítjük el.
• A MelanomaMobil® nem vállal felelősséget azon következményekért, melyek rosszindulatú elváltozás gyanújának
felvetése esetén abból származnak, hogy nem keresett időben további orvosi segítséget.
• Amennyiben rejtett lokalizációban, illetve az orvos által nehezen felfedezhető helyen lévő anyajegyre nem hívja fel
a vizsgáló orvos figyelmét, úgy utólagos fényképpótlásra csak pótdíj megfizetése mellett van lehetőség.
• A szűrés során átadott számlával kapcsolatos észrevételeit a helyszínen kell jeleznie, mert a MelanomaMobil®-nak
csak ez esetben van módja újabb számlát kiállítani.
• A szűrővizsgálat során megadott elérhetőségeken (cím, telefonszám vagy e-mail) a későbbiekben értesítést kaphat
az újabb (kontroll) vizsgálatról, annak javasolt időpontjáról.
• A hajas fejbőrön és az intim területen lévő anyajegyekről a vizsgálatot megelőzően a szűrési adatlapon szükséges
tájékoztatni a vizsgálatot végző orvost. A MelanomaMobil ® kizárja bárminemű felelősségét mindazon
következmények vonatkozásában, amelyek abból erednek, hogy a hajas fejbőrön vagy intim területen található
anyajegyek létezése nincs feltárva, vagy azok megvizsgálásához a páciens nem járul hozzá.
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• Habár a MelanomaMobil® az egyik legfejlettebb technológiával és protokollal dolgozik, 100%-os biztonság és
védelem ezen szűrés esetén sem garantálható, még akkor sem, ha a MelanomaMobil ® munkatársai és szakemberei
minden tőlük telhetőt megtesznek a legmagasabb szintű biztonság és védelem elérése érdekében.
•

A digitalizált képletek és a szövettani eredmények anonim módon tudományos feldolgozáshoz felhasználhatók.

• A jelen nyilatkozat aláírása szerződést hoz létre a MelanomaMobil® és Ön között, amelynek a fentiek maradéktalanul
részét képezik.
Nyilatkozat
Alulírott (kérjük, hogy az adatait olvashatóan írja le)
NÉV: _________________________________________________SZÜLETÉSI DÁTUM:___________________________
LAKCÍM: _______________________________________________________ TAJ SZÁM: ________________________
E-MAIL CÍM:________________________________________________________________________________________
jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy megrendelem a MelanomaMobil® által nyújtott egészségügyi szolgáltatást,
melyet a nyilatkozathoz mellékelt tájékoztatás elolvasása és értelmezése után választottam, az abban foglaltakat
megértettem és vállalom az ellenértékének megfizetését.
A jelen nyilatkozat aláírása szerződést hoz létre a MelanomaMobil® és köztem, amelynek a fenti tájékoztatás és a lentiekben
részletezettek maradéktalanul részét képezik. A szűrésbe a fentiek szerinti, számomra érthető, a fenti típusú bőrgyógyászati
szűrővizsgálattal kapcsolatos teljes körű, elvárásaimnak megfelelő tájékoztatást követően önként egyeztem bele, mely
tájékoztatás során és azt követően lehetőségem volt további kérdezésre, illetve tájékoztatást kaptam a szűrésért fizetendő
térítési díjról és annak mértékéről, a szűrés eredményéről, a szűrés elvégzésének illetve elmaradásának lehetséges
előnyeiről és kockázatairól, a szűrés folyamatáról, várható következményeiről, esetlegesen szükséges további ellátásokról,
teendőkről.
Az Adatkezelési Szabályzat átvételét jelen nyilatkozatommal elismerem. A fenti tájékoztatást megértettem. Tudomásul
veszem, hogy a MelanomaMobil® a leleteket (beleértve a rólam készült képfelvételeket a jogszabályban meghatározott
ideig köteles megőrizni), ennek megfelelően azokat kérésemre sem jogosult törölni.
Kérjük, adja meg a választott szűrési és kiküldési módot!

□ Teljes körű melanoma és bőrrák szűrés részletes □
bőrtérképpel – első vizsgálat

Teljes körű melanoma és bőrrák szűrés részletes

bőrtérképpel – kontroll vizsgálat

□ Biztonsági/ellenőrző anyajegy vizsgálat (maximum 3 □ Elsőbbségi lelet felárral (kiértékelés: 8 munkanap)
képletről, kizárólag kontrollos pácienseink részére)

□ Postai értesítés

□ E-mail értesítés

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön email címére küldött szűrési értesítő bekerülhet a levélszemét (spam) mappába is. Kérjük,
hogy a vizsgálatot követően ellenőrizze a levelező-rendszerének levélszemét (spam) mappáit is, hiszen a MelanomaMobil®
nem vállal felelősséget az Ön levelezőrendszerének beállításaiból eredő következményekért. Amennyiben 6 héten belül
nem kapta meg szűrési eredményét, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélkapcsolati számunkon (+36/70 337
3333), hogy ismételten elküldhessük Önnek.

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy a MelanomaMobil® az általam fent megadott elérhetőségeimre (elsősorban e-mail útján) a
jövőben bőrgyógyászati témakörben információt, tájékoztatást küldjön. Ezt a hozzájárulást bármikor, ingyenesen,
korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatom a következő email címen: info@melanomamobil.hu
Ezen nyilatkozat és megrendelő lap a www.melanoma.hu/nyilatkozat weboldalon elérhető és letölthető.
Kelt. …………………………………….

……………………………………..
aláírás
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Adatkezelési összefoglaló tájékoztató (kivonat)
Jelen adatkezelési összefoglaló tájékoztató célja, hogy Önnek a MelanomaMobil szolgáltatásaihoz kapcsolódó
adatkezeléshez kapcsolódó leglényegesebb információkat összefoglalja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelés
részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amelyet Önnek átadtunk, valamint amelyet az alábbi linken
elér: http://www.melanoma.hu/adatkezelesi-szabalyzat
1.

Adatkezelő: H DERMA Kft (székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca 19.)

2.

A kezelt adatok köre: az Ön által a nyilatkozatban írásban, valamint a vizsgálat során, önkéntesen megadott
személyes adatok.

3.

Az adatkezelés jogalapja: H Derma Kft. és Ön között a jelen nyilatkozat alapján létrejött szerződés teljesítéséhez
szükséges az adatkezelés.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai kezeléséhez, az a szerződés teljesítésének
akadályát képezi.
Személyes adatok továbbítása: Az Ön személyes adatait a szükséges mértékben megoszthatjuk a
vállalkozáscsoportunkba tartozó vállalkozásokkal, az általunk igénybe vett szolgáltatások nyújtóival és egyéb
harmadik felekkel (pl. kiértékelést végző orvosokkal, egészségügyi szolgáltatókkal). Mindezeken túl jogszabályból
fakadó kötelezettségnek eleget téve egyes meghatározott személyes és egészségügyi adatairól kötelesek vagyunk
adatot szolgáltatni az EESZT-be. Az EESZT rendszerben tárolt adatok adatkezelője az EESZT-t működtető Állami
Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK). Az EESZT részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://eegeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/adatvedelem linken, valamint az EESZT-vel kapcsolatos
adatkezelési összefoglaló tájékoztatás a www.melanoma.hu/EESZT-adatkezeles oldalon.

4.

A személyes adatok kezelésének ideje: Személyes adatait addig őrizzük, amíg ez az adatgyűjtés meghatározott
céljának vagy céljainak figyelembe vételével szükséges (pl. az önnel megkötött szerződés teljesítése érdekében).
Felhívjuk ugyanakkor, hogy kötelesek vagyunk egyes személyes adatokat hosszabb ideig megőrizni, figyelembe
véve például a következő tényezőket: (i) az alkalmazandó jog szerinti iratmegőrzési kötelezettségnek történő
megfelelés, így például az egészségügyi jogszabályokban meghatározott leletmegőrzési idő; (ii) jogi igények
előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

5.

Az Ön jogai: Személyes adatai kezelésével összefüggésben ön a következő jogokat jogosult gyakorolni:
•
•
•
•
•
•
•
•

tájékoztatáshoz való jog
hozzáféréshez való jog
helyesbítéshez való jog
törléshez való jog
az adatkezelés korlátozásához való jog
az adatok hordozhatóságához való jog
tiltakozáshoz való jog
hozzájárulás visszavonásához való jog

6.

Kapcsolat: Ha további tájékoztatást szeretne kapni, vagy fenti jogait szeretné gyakorolni, illetőleg, amennyiben
elégedetlen azzal, ahogyan az Ön személyes adatait kezeltük, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az
info@melanomamobil.hu e-mail címen keresztül.

7.

Panasz: Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése megsérti a fent, illetve az Adatkezelési
Tájékoztatóban részletezett jogait, Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági
Hatóságnál panaszt tegyen (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1
391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu).
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