Adatkezelési tájékoztató
A Járóbeteg Ellátó Centrum (továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Rendelő”) elhivatott abban, hogy a
személyes adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjon el. Ennek megfelelően az
Adatkezelő az általa végzett tevékenységek, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és az
ügyfeleivel, partnereivel fennálló jogviszonyok természetének figyelembe vételével alakította ki a
jogszabályi előírások szerinti személyes adatok védelmét célzó adatkezelési, adatfeldolgozási,
adattörlési szabályozását és belső rendszerét.
Az alábbi tájékoztató részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő hogyan és
milyen célból kezeli az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatait és arra, hogy milyen jogok illetik
meg Önt a Rendelő által kezelt adatai vonatkozásában.

1. Az adatkezelő
Az adatkezelő adatai:
-

Neve: Járóbeteg Ellátó Centrum
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló , Szílfákalja 1- 3.
Levelezési címe: 4200 Hajdúszoboszló , Szílfákalja 1- 3.
Képviselőjének neve: Dr. Varga Tamás, titkarsag@szoboszlorendelo.hu
Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Biró Gergely, dpo@itsecure.hu

2. Az adatkezelés jogalapja, adatok kezelésének időtartama
A Rendelő, az adatkezelési tevékenysége során, a természetes személyek személyes adatainak
kezelésére vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint jár el.
A Rendelő adatkezelésének alapelvei az alábbi foglalkoztatásra és számvitelre vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak felelnek meg:
-

-

-
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az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
2012 évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt.)
256/2013 Kormányrendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény vagy bérnövelésének valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól
356/2008 Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
200. évi C törvény a számvitelről
2011 évi CXCV törvény az államháztartásról
368/2011 Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013 Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
370/2011 Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső
ellenőrzéséről

A Rendelő adatkezelésének alapelvei az alábbi egészségügyre vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak felelnek meg:
-

1997. évi LXCV. törvény az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjairól
62/1997. (XII.21.) NM. rendelet az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről
117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes
szabályairól.
60/2003. (X.20.) ESzCsM. rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről
47/2004. (VI. 11.) ESzCsM. rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
337/2008.(XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásáról
47/2004. (V.ll.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
26/1997. NM. rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Jelen tájékoztatóban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre az Infotv., valamint a
fentebb felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. A Tájékoztató módosítása
A Rendelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos Tájékoztató
a Honlapon érhető el. A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos
Tájékoztató rendelkezéseit.

4. Fogalmak, meghatározások
Az alábbi fogalmak jelen Tájékoztató alkalmazásában értendők:
- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
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„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adattovábbítás” az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
„adattörlés” az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„Anonimizálás a GDPR alapján”: az adatok végleges megfosztása személyes jellegüktől úgy,
hogy kapcsolatuk az érintett személlyel már nem állítható helyre a Szolgáltató által sem. A
Szolgáltató saját hatáskörben mérlegeli a kockázatokat és az alapján dönt arról, hogy törlés
helyett anonimizál;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése
a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának
területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
„jogi kötelezettség miatt végzett adatkezelés”: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
„jogos érdekből végzett adatkezelés”: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi
személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak
alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás
hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
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„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy
az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a
kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira
és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására
jelentett kockázatok jelentőségét;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
„szerződés teljesítése miatt végzett adatkezelés”: az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
„tevékenységi központ”:
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és
eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi
helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések
végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi
központnak tekinteni;
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az
Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak,
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;
„ügyfél”: a szabályzat vonatkozásában ügyfélnek tekintünk minden a Rendelő szolgáltatását
igénybe vevő, és ezáltal az adatkezelésben érintett személyt, többek között: szülő, gyerek,
gondviselő, stb.

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az
Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály
által meghatározott fogalmak az irányadóak.
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Az alábbi fogalmak jelen Szabályzat alkalmazásában egészségügyi ellátással kapcsolatban értendők:
- „beteg”: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy
- „egészségi állapotra vonatkozó adat”: az Info tv. rendelkezései alapján - a különleges
(szenzitív) adatok csoportjába tartozó személyes adat, amely e minőségére tekintettel kiemelt
védelemben részesítendő;
- „egészségügyi adat”: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint
a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla
más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért,
leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat
befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
- „egészségügyi dolgozó”: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy,
továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem
rendelkező személy
- „egészségügyi szolgáltató”: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet
- „egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó
tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat
tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül
annak hordozójától vagy formájától
- „egészségügyi szakképesítés”: az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító,
Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve
elismert, szakképzés keretében megszerzett szakképesítés vagy szakképzettség, egészségügyi
ágazati képzés keretében megszerzett szakképesítés, felsőfokú szakképzésben megszerzett
szakképesítés felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében
megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú szakmai képzés,
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képzettség
- „gyógykezelés”: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzése, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett
közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek
érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást,
valamint a szülészeti ellátást is
- „kezelőorvos”: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § b) pontja szerinti kezelőorvos
- „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
- „orvosi titok”: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
- „közeli hozzátartozó”: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és
a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az
élettárs

5. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő időpontfoglalás, kapcsolattartás szolgáltatását
igénybe vevő Érintettek vonatkozásában
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Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk a Rendelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Időpontfoglalás, kapcsolattartás esetén (SZMSZ-ben felsorolt Szakellátások) a Rendelő a Személyes
adatokat önkéntes hozzájárulás alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, email cím, telefonszám

Lásd Adatok törlése fejezet

6. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő Alapellátás szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek
vonatkozásában
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk a Rendelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A tárolt adatok az ellátás során
visszakereshetők, a Rendelő valamennyi az érintett szakellátásához szükséges adatot felhasználhatja a
kezelések meghatározásához.
Kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat esetén a Rendelő a személyes adatokat jogszabályi
rendelkezés alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, cím, születési hely, születési idő, anyja Lásd Adatok törlése fejezet
neve, TAJ szám, egészségügyi adatok
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Ifjúsági és iskolaegészségügyi gondozás esetén a Rendelő a személyes adatokat jogszabályi
rendelkezés alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, cím, születési hely, születési idő, anyja Lásd Adatok törlése fejezet
neve, TAJ szám, egészségügyi adatok

Iskolafogászat, gyermekfogászat esetén a Rendelő a személyes adatokat jogszabályi rendelkezés
alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, cím, születési hely, születési idő, anyja Lásd Adatok törlése fejezet
neve, TAJ szám, egészségügyi adatok

7. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő Védőnői szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek
vonatkozásában
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk a Rendelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A tárolt adatok az ellátás során
visszakereshetők, a Rendelő valamennyi az érintett szakellátásához szükséges adatot felhasználhatja a
kezelések meghatározásához.
Védőnői szolgáltatás esetén a Rendelő a személyes adatokat jogszabályi rendelkezés alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, cím, születési hely, születési idő, anyja Lásd Adatok törlése fejezet
neve, munkahely, foglalkozás, végzettség,
egészségügyi adatok, gyerekek neve,
születési helye, születési ideje, egészségügyi
adatai
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8. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásait
igénybe vevő Érintettek vonatkozásában
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk a Rendelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A tárolt adatok az ellátás során
visszakereshetők, a Rendelő valamennyi az érintett szakellátásához szükséges adatot felhasználhatja a
kezelések meghatározásához.
Foglalkozás egészségügyi alapellátás esetén a Rendelő a személyes adatokat jogszabályi rendelkezés
alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, cím, születési hely, születési idő, anyja Lásd Adatok törlése fejezet
neve, munkahely, foglalkozás, egészségügyi
adatok

9. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő Szakellátás szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek
vonatkozásában
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk a Rendelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A tárolt adatok az ellátás során
visszakereshetők, a Rendelő valamennyi az érintett szakellátásához szükséges adatot felhasználhatja a
kezelések meghatározásához.
Szakellátás esetén (SZMSZ-ben felsorolt Szakellátások) a Rendelő a személyes adatokat jogszabályi
rendelkezés alapján kezeli.
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A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, cím, születési hely, születési idő, anyja Lásd Adatok törlése fejezet
neve, TAJ, egészségügyi adatok

10. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére
jogosultak az Rendelőhöz álláskeresőként jelentkező Érintettek vonatkozásában
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Rendelő a személyes adatokat Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:
Munkaerő toborzás.
Az email-ben történő álláshirdetésre jelentkezést a Rendelő kifejezett és önkéntes hozzájárulásként
kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése
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jelentkező neve, születési neve,
születési ideje, helye;
jelentkező címe, telefonszáma,
email címe;
előző munkáltatók nevei, címei;
előző munkaviszonyok kezdete,
vége;
korábbi beosztások, munkakörök
leírásai;
végzettséget adó oktatási intézmény
neve és címe;
erkölcsi bizonyítvány
tanulmányok kezdete és vége,
végzettség megnevezése, foka,
típusa, megszerzésének ideje;
idegennyelv-ismeret, nyelvismeret
foka, nyelvvizsga foka, típusa és
megszerzésének ideje;
további képzettség megnevezése,
foka, típusa és megszerzésének
ideje,
egyéb, a jelentkező által megadott
adatok (pl. arckép, motivációs levél),
szakképesítés, orvosi pecsét szám

Megőrzési/Tárolási idő
A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb
a
pozíció
betöltéséig.
Amennyiben az érintett nem kerül
kiválasztásra, de a jövőben létesítendő
munkakörre is fenntartja jelentkezését,
hozzájárulása alapján a személyes adatai
maximum
6
hónapig
őrizhetők.
Amennyiben a felvételi eljárás során ki nem
választott érintett nem ad kifejezett
hozzájárulást személyes adatai további
kezeléséhez, azokat 8 napon belül a Rendelő
köteles törölni.
Amennyiben az érintett nem konkrét
álláspályázatra küldi be önéletrajzát,
személyes adatait, úgy az adatokat a
Rendelő 60 napig őrzi, majd törli,
megsemmisíti azokat

A Rendelő a jelentkezés során megadott, valamint a beküldött dokumentumokban feltüntetett
személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázatok elbírálása során
használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek.

11. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére
jogosultak az Rendelővel egészségügyi ellátó szolgáltatási vagy megbízási szerződéssel
Érintettek vonatkozásában
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Rendelő a személyes adatokat Érintett szerződés teljesítése alapján kezeli az alábbi esetekben:
szolgáltatói vagy megbízási szerződéssel rendelkező munkavállalók és partnerek.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése













Megőrzési/Tárolási idő

jelentkező neve, születési neve, Jogszabályi előírás szerint
születési ideje, helye;
jelentkező címe, telefonszáma, email
címe;
előző munkáltatók nevei, címei;
előző munkaviszonyok kezdete, vége;
korábbi beosztások, munkakörök
leírásai;
végzettséget adó oktatási intézmény
neve és címe;
erkölcsi bizonyítvány
tanulmányok kezdete és vége,
végzettség megnevezése, foka,
típusa, megszerzésének ideje;
idegennyelv-ismeret, nyelvismeret
foka, nyelvvizsga foka, típusa és
megszerzésének ideje;
további képzettség megnevezése,
foka, típusa és megszerzésének ideje,
egyéb, a jelentkező által megadott
adatok (pl. arckép, motivációs levél),
szakképesítés, orvosi pecsét szám

A Rendelő a jelentkezés során megadott, valamint a beküldött dokumentumokban feltüntetett
személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázatok elbírálása során
használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek.
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12. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő laboreredmény értesítő szolgáltatásait igénybe
vevő Érintettek vonatkozásában
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Felhívjuk a Rendelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A laboreredmény értesítő esetén (SZMSZ-ben felsorolt Szakellátások) a Rendelő a személyes adatokat
jogszabályi rendelkezés alapján kezeli.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, email cím

Lásd Adatok törlése fejezet

13. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak a Rendelő vagyonvédelemével Érintettek vonatkozásában
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik a
Rendelő szolgáltatásait igénybe veszik.
A Rendelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében
közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
A Rendelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Rendelő a Személyes adatokat jogos érdek alapján kezeli az alábbi esetekben: vagyonvédelem.
A Rendelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:
Személyes adat megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Videofelvétel

Lásd Adatok törlése fejezet

A Vagyonvédelmi kamerák adatkezelésére vonatkozóan a Rendelő vagyonvédelmi kamera
tájékoztatója tartalmaz részletes információkat.
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14. Cookie tájékoztató
A Rendelő weboldala nem használt sütiket (cookie) a működéséhez, a weboldal látogatóiról adatot a
Rendelő nem tárol.

15. Közösségi oldal tájékoztató
A Rendelő rendelkezik közösségi oldallal. A Rendelő közösségi oldalának elérhetősége:
https://www.facebook.com/pages/J%C3%A1r%C3%B3beteg-ell%C3%A1t%C3%B3-CentrumHajd%C3%BAszoboszl%C3%B3/876590552401279?fref=ts
A Rendelő közösségi oldala nem Hivatalos kapcsolattartási felület.
A Rendelő közösségi oldalán harmadik féltől megjelenő információkért (pl: Like, emotikonok,
hozzászólások, stb.) a Rendelő semmilyen felelősséget nem vállal, és fenntartja a jogot az információk
eltávolítására.
A Rendelő a közösségi oldalával kapcsolatos harmadik féltő származó adatokat nem gyűjti vagy tárolja.
(pl: közösség építés, követők adatainak kezelése)
A Rendelő fenntartja a jogot, hogy közösségi oldaláról munkatársai vagy az intézmény jó hírnevét sértő
bejegyzéseket az Érintett előzetes tájékoztatása nélkül eltávolítsa, az Érintettet oldaláról kitiltsa.

16. A Rendelő által kezelt adatok
Nem természetes személyek esetében amennyiben a képviselő vagy meghatalmazott, a nem
természetes személy tekintetében kifejezetten nem jelzi, hogy a megadott e-mail cím, egyéb
kapcsolattartási adat nem az adott képviselő vagy meghatalmazott személyes adata, úgy a Rendelő
alappal feltételezheti, hogy a megadott kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) az adott nem
természetes személy adatának minősül.
A személyes és egészségügyi adatokat kizárólag a Rendelőnek az előzőekben megjelölt adatkezelési
célok megvalósításában közreműködő munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg. A személyes és
egészségügyi adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben,
adatfeldolgozói szerződés vagy az Érintett hozzájárulása alapján van lehetőség.

17. Az adatkezelés szabályai
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra
vonatkozóan meg kell adni.
Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség
teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Érintett kifejezett
hozzájárulásával van mód. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más
jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét nem érinti, azt nem befolyásolja.

18. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás
A Rendelő az adatkezelés céljának megfelelő informatikai támogatást alakított ki, amely biztosítja,
hogy a személyes adatokhoz csak azon személyek férhessenek hozzá, akiknek ezen adatok kezelése
szükséges.
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Ezen túlmenően, amennyiben arra az adatkezelés jogalapja alapján szükség van, a Rendelő az általa
kezelt adatokat jogosult, illetve köteles az arra jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé
tenni.
A Rendelő az általa kezelt személyes adatokat átadhatja a Rendelővel szerződéses jogviszonyban álló
szolgáltatók részére, ezen személyek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra,
de legfeljebb a fentiekben meghatározott adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra.
A Rendelő jogosult a birtokában lévő adatok teljes időtartama alatt az adatkezelési tevékenység
ellátásába adatfeldolgozót bevonni.
Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Rendelő, szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött
adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a GDPR előírásait és rendelkezzen az
előírt nyilvántartásokkal is. A Rendelő a személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozókat veszi
igénybe a megjelölt tevékenységekre:
Adatfeldolgozó név, elérhetőség

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ
1125 Budapest, Diós árok 3.

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozási
tevékenység jellege

Az Adatkezelő a személyes adatok
kezelése során a jogszabályból
eredő, Egységes Egészségügyi
egészségügyi adatok,
Szolgáltatási Térrel (EESZT)
receptek kezelése,
kapcsolatos feladatai ellátására az nyilvántartása
alábbi adatfeldolgozót veszi
igénybe

Béker-Soft Informatika Kft.
Iktató rendszer támogatása
1184 Budapest, Hengersor u. 73.

alkalmazás támogatása ELO
Digital Office

UD INFOPARK Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

üzemeltetői szolgáltatás

Informatikai infrastruktúra
üzemeltetése

Béker-Soft Informatika Kft.
Medikai rendszerek támogatása
1184 Budapest, Hengersor u. 73.

alkalmazás támogatása
(Főnix Pro)

Magyar Államkincstár
4200 Hajdúszoboszló, Arany
János u. 44.

megbízót terhelő adó-, járulék-,
számviteli kötelezettségek
teljesítése, munkajogi és
bérszámfejtési feladatok
elvégzése, könyvelési adatok
kezelése

számviteli szolgáltatás
alkalamzás támogatása:
- ASP könyvelés modul,
- KIRA,
- eAdat
- KGR K11

megbízott orvos

egészségügyi ellátás nyújtása

közreműködés egészségügyi
ellátás nyújtásában

Országos Epidemiológiai Központ
laborlelet, szövettani és patológiai
1097 Budapest, Albert Flórián út
lelet
2-6.
Országos Vérellátó Szolgálat
1113 Budapest, Karolina út 19laborlelet
21
adatvédelmi tisztviselő
ITSecure Kft.
szolgáltatás és adatvédelemmel
1012 Budapest, Logodi utca 54.
kapcsolatos tanácsadás
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pácienstől levett biológiai
minták vizsgálata
pácienstől levett biológiai
minták vizsgálata
adatvédelmi tisztviselő

Adatfeldolgozó név, elérhetőség

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozási
tevékenység jellege
alkalamzás támogatása
(OTP Elektra)
számlavezetés

OTP Bank Nyrt.

Bankszámla kezelés

Synlab Debrecen
Debrecen, Miklós u. 5,

laborlelet, szövettani és patológiai pácienstől levett biológiai
lelet
minták vizsgálata

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal népegészségügyi laborlelet, szövettani és patológiai pácienstől levett biológiai
osztály, Rózsahegyi labor
lelet
minták vizsgálata
Debrecen, Rózsahegy u. 4.
Kenézy Korház patológiai osztály
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

szövettani és patológiai lelet

Synlab Budapest Genoid
Molekuláris Diagnosztikai labor laborlelet
Budapest, Weiss Manfréd út 5-7,
Debreceni Egyetem, Klinikai
Központ, Orvosi Mikrobiológia
laborlelet
(Koch labor)
Debrecen, Nagyerdei körút 98.
szállítói számlák kezelése,
OEP
elszámolás
KSH
statisztikai adatszolgáltatás
Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
NAV
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Gólyahír Védőnői bt.
4200 Hajdúszoboszló Kígyó U.
32.
Országos Korányi TBC és
Pulmonológiai Intézet
1122 Budapest, Pihenő út 1

pácienstől levett biológiai
minták vizsgálata
pácienstől levett biológiai
minták vizsgálata
pácienstől levett biológiai
minták vizsgálata
adatszolgáltatás
adatszolgáltatás

számla adatok feltöltése

adatszolgáltatás

Védőnői ellátás

védőnői feldatok ellátása

adatszolgáltatás

TBC adatok nyilvántartása

Adattovábbításra a következő esetekben kerülhet sor:
-

hatósági, illetve bírósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;
a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási esetekben;
megkötött szerződés teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségek
teljesítése, illetve ezek ellenőrzése érdekében, ha adott szolgáltatást a Rendelő valamely más
partnerrel közösen biztosítja.

Az adattovábbítások címzettjeiről a Rendelő az érintett személy kérésére információt szolgáltat.
A Rendelő biztosítja, hogy a fentiekben meghatározott személyek az adatkezelést a mindenkor
hatályos adatvédelmi szabályok és a titokvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések betartása
mellett kezeljék.
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19. Adatok törlése
A Rendelő a jogszabályokban meghatározott vagy az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig folytatja az adatkezelést a Rendelő mindenkori Iratkezelési szabályzatának
megfelelően. Az adatkezelési cél megszűnésével az adatokat törli, vagy - ha erre lehetősége van anonimizálja a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően.

20. Adatbiztonság
A Rendelő az adatkezelés során megőrzi
-

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

A Rendelő mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a
szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatok tárolása során a Rendelő biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá,
az adatok bizalmassága ne sérülhessen az adatkezelés teljes időtartama alatt. Az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Rendelő az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi szabályzatában rögzíti.
A Rendelő az adatok kezelése alatt mindenkor ügyel az adatok megfelelő szintű védelmére, melyeket
különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosít, vagy biztosíttat. Ezeknek az
intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű
védelmet biztosít és figyelembe veszi a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét,
összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a
változó valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében a Rendelő olyan
adatkezelő rendszereket használ, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják,
hogy az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az
indokolt, valamint a lehető legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek
ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal
ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.

21. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:
Adatvédelmi incidens esetén a Rendelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a személyes adatokra nézve. Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas
kockázattal jár, akkor a Rendelő indokolatlan késedelem nélkül köteles minden felhasználót erről
értesíteni.

22. Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei
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A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak kérelmezhetők az Adatkezelőtől:
-

Érintett tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről;
az Érintett személyes adatainak helyesbítése;
az Érintett személyes adatainak, a kötelező adatkezelés kivételével, törlése;
az adatok hordozásának igénylése;
tiltakozás a jogosulatlan adatkezelés, illetve adattovábbítás ellen;
az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése;
jogorvoslat kezdeményezése.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségeket
biztosítja a Rendelő az Érintett részére:
-

-

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését. Kérelmére a Rendelő, tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30
napon belül írásban, közérthető formában kerül átadásra.
Az Érintett személyes adata törlésre kerül:
o ha kezelése jogellenes,
o ha az Érintett azt kéri (kivéve ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén
alapul),
o ha az adatkezelés célja megszűnt,
o ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki,
o ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
o ha azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről a Rendelő értesítést küld. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az adatok kezelésének korlátozásához való joga keretében jogosult arra, hogy kérje a Rendelő által
kezelt személyes adatainak korlátozását, egyebek mellett amennyiben:
-

vitatja a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
az adatkezelés célja megvalósult, de Ön igényli a személyes adatokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Az adathordozhatósághoz való joga keretében jogosult arra, hogy a Rendelő által kezelt személyes
adatait tagolt, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az
adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa; amennyiben:
-

a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez
szükséges, és
az adatkezelés automatikus módon történik.

A Rendelő által, az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai tekintetében hozzájárulását
bármely időpontban visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
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az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges,
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Rendelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30
napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a
Rendelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Rendelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Rendelő az Infotv.-ben előírt határidőt
elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.

23. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Felügyeleti hatóság)
Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az Adatvédelmi Felügyeleti
Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
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