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1, A Delta Bio 2000 Kft. a weboldal és a DeltaGene program működtetése során, az oldalon 
bejelentkezett illetve a szolgáltatás igénybevételére regisztrált személyek adatait kezeli, hogy részükre 
megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A Delta Bio 2000 Kft. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal 
összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során. 
 
2. A Delta Bio 2000 Kft. az alábbi adatokat tarthatja nyilván az egyes felhasználókkal, betegekkel 
kapcsolatban: 
 
Személyes adatok: 

• név; 
• lakcím; 
• születési hely és idő; 
• anyja neve; 
• TAJ szám; 
• e-mail cím és telefonszám; 
• foglalkozás; 
• családi állapot; 
• családi kórelőzmények 

 
Különleges adatok lehetnek: 

• egészségi állapotra vonatkozó általános adatok; 
• betegség leírása 
• betegség adatai; 
• kórisme; 
• korábbi kezelések és azok hatékonysága; 
• minta típusa; 
• minta molekuláris diagnosztikai vizsgálatának eredményei 
• szerzett és örökletes genetikai varációk 
• kezelőorvos(ok) neve 
• korábbi orvosi kezelések adatai 

 
3. A Delta Bio 2000 Kft. az egyes felhasználókkal kapcsolatos információkat a következő célok 
érdekében használja fel: 

• a regisztráció a Delta Bio 2000 Kft. informatikai rendszer igénybevétele céljából; 
• a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése 

céljából; 
• a Delta Bio 2000 Kft. a felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá 
minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel 
összefüggésben a felhasználóval való kommunikáció céljából;  

• a felhasználó részére molekuláris diagnosztikai vizsgálat nyújtása érdekében, amely során a 
Delta Bio 2000 Kft. arra jogosult orvos, biológus, egészségügyi asszisztens munkatársaival 
kerülnek az adatok megosztásra;  
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• a felhasználó részére személyre szabott információ küldésére, átadására emailben, postán, 
telefonon új klinikai vizsgálatok, új tudományos felfedezések, új diagnosztikai és terápiás 
eljárásokkal kapcsolatban amennyiben a személyes beállításokban a felhasználó ezt kéri 
illetve engedélyezi;  

• a felhasználó részére orvosi másodvélemény kérésére, amikor a személyes adatok 
megosztásának engedélyezésével kapcsolatban a felhasználó a személyes beállításokban külön 
nyilatkozhat;  

• a felhasználó saját maga is megoszthatja adatait a rendszeren belül más felhasználókkal (beteg 
és orvosok);  

• statisztikai, analitikai elemzésre anonimizált formában más felhasználók adataival kombinálva 
és ennek publikálására; 

• a felhasználó anonimizált adatait arra, hogy hasonló felhasználók (betegek) kezelése számára a 
rendszer jobb döntéstámogatást nyújtson; 

• a felhasználó anonimizált adatait statisztikai összefüggéseiben arra, hogy segítsen harmadik 
felet új diagnosztikai módszerek fejlesztésében. 

 
4. A felhasználóval kapcsolatos információt a Delta Bio 2000 Kft. csak addig őrzi, amíg azon cél 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a 
gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.  
A Delta Bio 2000 Kft. nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, 
melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához. 
 
5. A felhasználó kérelmére a Delta Bio 2000 Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a felhasználó adatainak továbbítása esetén – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
6. A felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a felhasználó engedélye nélkül a Delta Bio 2000 
Kft. nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha az a felhasználóval 
kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése 
(jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges 
vagy kívánatos; ha jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve ha hatóság a Delta Bio 2000 Kft.-ét 
erre kötelezi, valamint ha kötelezettségeinek  teljesítése érdekében erre szükség van. 
 
7. Abban az esetben, ha a felhasználó személyes adatát harmadik féllel a Delta Bio 2000 Kft. 
megosztja, a Delta Bio 2000 Kft minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt 
előírásoknak. 
 
8. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást 
kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes.  
A felhasználó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a 
Delta Bio 2000 Kft., az érintett kérelmére írásban.  
Ha a felhasználóadatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván a Delta Bio 2000 Kft.-hez, a Delta Bio 
2000 Kft. kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a www.deltagene.hu honlapon található elérhetőségeken 
(pl. az info@deltabio.eu email címen), vagy az admin felületen keresztül.  
 

http://www.deltagene.hu/
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9. Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a felhasználó az alábbiakra jogosult: 
• tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; 
• kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy 

zárolását; 
• az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése 

ellen; 
• jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben 

a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és 
• követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével összefüggő a felhasználónak okozott kár megtérítését. 
 
10. A Delta Bio 2000 Kft tájékoztatja a felhasználót, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az 
adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtakhoz képest 
részletesebben is megállapíthatják. 
 
11. A Delta Bio 2000 Kft. kötelezettsége biztosítani a felhasználóval kapcsolatos információk 
védelmét.   Abból a célból, hogy a Delta Bio 2000 Kft. megvédje a felhasználó személyes adatait 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a Delta Bio 2000 Kft. észszerű fizikai, 
elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított.  
 A Delta Bio 2000 Kft. ezen  tevékenysége  során  különös   tekintettel   van   arra,   hogy   a   
felhasználó adatainak   kezelése   során   a  rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden 
jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a felhasználó adatainak 
biztonságát teljes mértékben a Delta Bio 2000 Kft. nem tudja garantálni. 
 
12. A felhasználó adatainak biztonságát a Delta Bio 2000 Kft. a következő eszközökkel védi: kódolás 
használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az 
információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, 
akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).    
A Delta Bio 2000 Kft. kéri, hogy a felhasználó segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy 
nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja.  
 A Delta Bio 2000 Kft. kéri továbbá, hogy a jelszavát óvja a harmadik személyek általi 
megismerésétől. 
 


