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Meghatalmazás leletek átvételére 
 

Alulírott 

Vezetéknév ___________________________ Keresztnév _________________________________ 

Születési Név ____________________________ Anyja Neve _______________________________                  

Születési hely, idő __________________________________________________________________ 

Ir. Szám ___  ___  ___  ___   Város ____________________________________________________ 

Utca/Házszám _______________________________________________  Emelet/Ajtó __________ 

jelen nyilatkozattal kifejezettem meghatalmazom 

Vezetéknév ___________________________ Keresztnév _________________________________ 

Születési Név ____________________________ Anyja Neve _______________________________                  

Születési hely, idő __________________________________________________________________ 

Ir. Szám ___  ___  ___  ___   Város ____________________________________________________ 

Utca/Házszám _______________________________________________  Emelet/Ajtó __________ 

meghatalmazottat, hogy a Laborpont Kft. által részemre készített alábbi leleteimet átvegye:  

Kérjük választását a megfelelő rubrika kipipálásával vagy a megfelelő szöveg aláhúzással jelölje 

o Egyszeri alkalommal, a …………………………… napi vizsgálati leletet  

o Folyamatosan, minden vizsgálati leletet 

A jelen meghatalmazás alapján kifejezetten kérem, és utasítom a Laborpont Kft.-t hogy a fentiek szerinti leleteimet 
a megjelölt meghatalmazott részére továbbítsa/továbbíttassa Synlab Hungary Kft.-vel.  

Kijelentem, hogy a meghatalmazottat tájékoztattam arról, hogy a személyes adatait továbbítom a Laborpont Kft. 
részére, és arról, hogy a Laborpont Kft. részlet Adatkezelési Szabályzata a Laborpont Kft. honlapján 
https://laborpont.hu/magunkrol/adatvedelem/ menüben elérhető.  

  

_______________________________________ Páciens (szülő/gondviselő) aláírása 
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Felhatalmazás a leleteim e-mailben történő megküldésére közvetlenül a Synlab Hungary Kft. által a 
meghatalmazott részére 

Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy lehetőség van a leleteim interneten keresztül (e-mail-ben) 
történő kiküldésére, közvetlenül a Synlab Kft. által, megértettem ugyanakkor azt a tájékoztatást, hogy az internet 
nyílt rendszer, nem szükségszerűen biztonságos hálózat, az adatok – így különösen az egészségügyi adatok – 
védelme nem biztosított teljes körűen.  

 A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom a Synlab Hungary Kft.-t, hogy az elkészült vizsgálati 
leleteimet az általam itt megadott meghatalmazotti e-mail címre továbbítsa, ebből a célból az megadott e-mail 
címet kezelje és tárolja, tudatában annak, hogy az e-mailben történő adatküldés nem teljesen biztonságos. 
Elfogadom, hogy 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. 
Szavatolom, hogy jogosult vagyok az e-mail cím fenti célból való megadására és használatára.  
 
 
E-mail cím:………………………  
 
 
_______________________________________ Páciens (szülő/gondviselő) aláírása 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt (kérjük olvashatóan kitölteni):  

 

Tanú neve: 
 

Tanú neve: 
 

Lakcíme: 
 

Lakcíme: 

Aláírása:  
 

 

 


