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I.

INTEZETVEZET6I

INTEZKEDES

AZ

ADATVEDELMI,

ADATKEZELESI FELADATOKRoL

I.I.

BEVEZETES

Tirg:

janudr l-dn hatrilyba ldpett, ,,Az eg6szs6giigyi adatok 6s a hozzil* kapcsol6d6
szem6lyes adatok vddelm6rdl" sz6l6, 1997. 6vi XLVII. tv. alkalmazasrlval kapcsolatos intdzeti

Az

1998.

szabfllyozfls.

A tiirv6ny dltalinos 6rv6nyii, mely ekiirja:

- a szakmai sajrltossrigokhoz alkalmazkod6 int6zeti ( hiai ) szzbAlyozirst,
- meghaterozott szilrnu adatkezel6 eset6n felel6s/6k megbizrlsdt,
- az egdszs6gUgyi adatokat kezel<i minden szem6ly (nemcsak orvos!) titoktartesi
kcitelezettsdgdt.

^-

A tiirv6ny betartisd6rt intdzeti

szinten az int9zetvezeto felel6s. A betegek egeszs6giigyi adatait
osztelyokon, r6szlegeken a felel6ssdg az osztAly- 6s
r6szlegvezet6kre, r6szleg adatv6delmi felel6seire, valamint aklrhiz adatv€delmi felel5s6re hriru[.

kezelti fekvo- ds jrir6 beteg ellet6
Az osnAly-

es r6szlegvezet6k az rlltaluk vezetell szervezeti egysegben kdtelesek biztositani a tdrv6ny

betartes6t.

Az adatvddelmi felel6srik a hozzitjrtk tartoz6 egysdgekkel rendszeresen kapcsolatot tartanak, azokat
folyamatosan tAjdkoztatjik az esetleges viiltoziisok6l, ds r6sziike konzultativ tArnogatdst nyijtanak.
Fenti tdrvdnyt m6dositja a 2011. 6vi CXII. tiirv6ny az informdci6s iinrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabadsi916l, mely hatilyos 2012.0L01-t61.
Hatdlyon kiviil helyezett jogszab6lyok:
1992.6vi LXIII. tdrvdny a szem6lyes adatok v6delm6r6l 6s a kdz6rdekri adatok nyilvri.noss6gar6l.
Hatrilyon kiviil helyezi 201 l.6vi Cxlltttrv6ny.

Az inform6ci6s 6nrendelkezesi jog 6s az informiici6szabads6g biztosit:isa 6rdek6ben, a szem6lyes
adatok vddelmdt, valamint a k6zdrdekfi 6s a k6z6rdekb<il nyilviinos adatok megismer6s6hez 6s
terjesztdsdhez val6 jog 6rvenyestil6s6t szolgdl6 alapvet6 szabrilyok6l, valamint az e szabiiyok
ellen6rz6s6re hivatott hat6stiLgr6l az Alaptdrv6ny v6grehajtrisii,ra, az Alaptdrveny VI. cikke alapjrin a
kdvetkez<i torvdnyt alkotja:

At

rtui N os n EN D E LK EzEs E K

A tiirv6ny c6lja
l. $ az adatok kezel6s6re vonatkoz6 alapvet6 szabrilyok meghatrirozrisa arurak drdekdben, hogy a
termdszetes szemdlyek maginszfdrijht az adatkezelok tiszteletben tartsiik, valamint a kdziigyek

6tl6that6s6ga a k6z6rdekii 6s a kdz6rdekb6l nyilvrinos adatok megismer6s6hez 6s terjesztds6hez
friz6dti j og 6rv6nyesitds6vel megval6suljon.

A tiirv6ny hatrilya
tdrv6ny hatdlya a Magyarorsziig teriilet6n folytatott minden olyan adatkezel6sre 6s
adatfeldolgoz6sra kiterjed, amely termdszetes szem6ly adataira, valamint kdzdrdekii adata vagy

2. $(1) E

krizdrdekbol nyilvdnos adatra vonatkozik.
(2) E tcirvdnyt a teljesen vagy r6szben automatizrilt eszkozzel, valamint a manudlis m6don vegzett
adatkezel6sre 6s adatfeldolgoziisra egyanint alkalmazni kell.
Frtelmezii rendelkez6sek a tiirv6nv alkalmazdsa sor6n:
fufutClt biirmely meghatrirozott, szemdlyes adat alapj6n azonositott vagy - krizvetleniil vagy
kdzvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly;
Szemilves adal: az 6rintettel kapcsolatba hozhat6 adat - kiildndsen az lrintett neve, azonosit6 jele,
valamint egy vagy tdbb fizikai, fiziol6giai, mentiilis, gazdashgi, kulturalis vagy szociillis
azonoss6giira jellemz6 ismeret
valamint az adatb6l levonhat6, az 6rintellre vonatkoz6
kcivetkeztet6s;
Kiiliinleees adat:
a) a faji eredetre, a nemzetisdghez tartozi$ra, a politikai v6lem6nyre vagy prirt6llisra, a valliisos
vagy miis viliigndzeti meggy6z6ddsre, az 6rdek-k6pviseleti szervezeti tagsega, a szexuiilis
6letre vonatkoz6 szemdlyes adat,
b) az eg6szsdgi dllapotra, a k6ros szenved6lyre vonatkoz6 szem6lyes adat, valamint a biiniigyi
szemdlyes adat;
Kiizdrdekli adat az illarni vagy helyi cinkormiinyzati feladatot, valamint jogszabdtyban
meghatiitozott egydb kcizfeladatot ell6t6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben ldv6 ds tev6kenys6gdre
vonatkoz6 vagy kiizfeladatanak ellates6val cisszefiiggdsben keletkezett, a szem6lyes adat fogalma
al6 nem eso, brirmilyen m6don vagy form6ban rogzitetl informrici6 vagy ismeret, ftiggetleniil
kezel6sdnek m6djrit6l, 6n6ll6 vagy gyiijtemdnyes jelleg6t6l, igy kiil6ntisen a hatiiskrirre,
illet6kess6gre, szervezeti fel6pit6sre, szakmai tev6kenys6gre, annak eredmdnyess6g6re is kiterjed6
6rt6kel6sdre, a birtokolt adatfajtrika 6s a mrikriddst szabitlyoz6 jogszab6lyoka, valamint a
gazdrilkodiisra, a megkcitcitt szerz<id6seke vonatkoz6 adat;
Kdzdrdekbdl nvilvdnos adat a ktizdrdekii adat fogalma al6 nem tartoz6 minden olyan adat,
amelynek nyilviinossiigra hozatalitl, megismerhetrisdg6t vagy hozzifferhetbv€, teteldt tdrv6ny
k<izdrdekb6l elrendeli ;
Hozzriidrulds:az 6rintett akaratiiLnak tink6ntes 6s hatifuozott kinyilvanitrisa, amely megfeleki
t6j6koztat6son alapul, 6s amellyel f6lre6rthetetlen beleegyez6s6t adja a rA vonatkoz6 szem6lyes
adatok - teljes kdni vagy egyes mriveletekre kiterjed<i - kezel6sehez;
Tiltakoztis: az 6rintett nyilatkozata, amellyel szem6lyes adatainak kezeldsdt kifogrisolja, ds az
adatkezel6s megsziintetds6t, illetve a kezelt adatok tdrl6sdt kdri;
Adalkezel : az a termdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6
szervezet, aki vagy amely 6n6ll6an vagy mrisokkal egyiJtl az adatok kezel6s6nek c6ljrit
meghat{rozza, az adatkezelesre (bele6rtve a felhasznrilt eszkcizt) vonatkoz6 ddnteseket meghozza
6s v6grehajtja, vagy az iitala megbizott adatfeldolgoz6val vdgrehajtatja;
Adatkezelis: az alkalmazott eljrlrrist6l ftiggetleniil az adatokon v6gzett brirmely mrivelet vagy a
mriveletek 6sszess6ge, igy kiilcindsen gyijt6se, felvdtele, r6gzit6se, rendszerezdse, tiirol6sa,
megv6ltoztatilsa, felhaszn6Lisa, lekdrdez6se, tov6bbit6sa, nyilviinoss6gra hozatala,dsszehaagoliisa
vagy tisszekapcsoLisa, zarol6sa, t6rldse 6s megsemmisitdse, valamint az adatok tov6bbi
felhaszn6l6s6nak megakadrilyoz:isa, f6nykep-, hang- vagy k6pfelv6tet k6szitise, valamint a
szem6ly azonositiiLsdra alkalmas fizikai jellemzok (pl ujj- vagy teny6myomat, DNS-minta,
iriszkdp) r<igzitdse;
Adattovtibhlttis: az adat meghat6rozott harmadik szem6ly szii.rnara tdrtdn6 hozzAff,rhet6v€ tdtele;
Nvilvdnossdsra hozatal: az adat b6rki szhmira tortdno hozzifdrhet<ivd t6tele;

-,

Adattdrlis: az adatok felismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy a helyre6llitrisuk tribbd nem
lehets6ges;

Aclatmesieliilis: az adat azonosit6 jelzdssel ell6t6sa annak megktildnbciztet6se cdlj6b6l;
Adalairolds: az adat azonosit6 jelz6ssel elliitilsa tovrlbbi kezel6s6nek v6gleges vagy meghatilrozott
id6re tcirtdno korlitozrisa c6lj6b6l;
Adalmessemmkitis: az adatokat tarialmazo adathordoz6 teljes fizikai megsemmisitdse;
Adatfeldolgoztis: az adatkezel6si mriveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elvdgz6se,
fi.iggetleniil a miiveletek vdgrehajtiisiihoz alkalmazott m6dszertol ds eszk6zt6l, valamint az
alkalmazds hely6tol, feltdve hogy a technikai feladatot az adatokon v6gzik;
Adatfeldoleozd: az a term6szetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo
szewezet, aki vagy amely az adatkezel6vel kcitcitt szerzriddse alapjdn - bele6rtve a jogszab ly
rendelkezdse alapj 6n tdrtdn6 szerzod6sktit6st is - adatok feldolgozrisrit vdgzi;
Adalfelelfis: az a ktizfeladatot elliit6 szerv, amely az elektronikus riton kritelez<ien kdzzdteendo
k<izdrdekii adatot el66llitotta, illetve amelynek a miikcid6se sorin ez az adat keletkezettr
Adatkiizld: az a kdzfeladatot elliit6 szerv, amely - ha az adatfelel6s nem maga teszi kozzd az
adalol - az adatfelel6s 6ltal hozzd eljuf,latott adatait honlapon k6zz6teszi;

Adat:illomriny: az egy nyilvrintart6sban kezelt adatok risszess6ge;
Harmadik szemilv: olyan termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 szevezet, aki, vagy amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezeli|vel vagy az
adatfeldolgoz6val;

A SZEMELYES ADATOK VEDELME
Az adatkezel6s elvei
4. $ ,,Szemdlyes adat kiz6r6lag meghat6rozott cdlb6l, jog gyakorliisa 6s kdtelezetts6g teljesit6se
6rdekdben kezelhet<i. Az adatkezeldsnek minden szakaszdban meg kell felelnie az adatkezel6s
cdljrinak, az adatok felvdteldnek 6s kezel6sdnek tisztess6gesnek ds tdrvdnyesnek kell lennie."
,,Csak olyan szem6lyes adat kezelhet6, unely az adatkezel6s cdljanak megval6sul6srihoz
elengedhetetlen. A szemdlyes adat csak a cdl megval6sulisrihoz sztiksdges mdrt6kben 6s ideig
kezelheto."
,,Az adatkeze16s

sorriLn

biztositani kell az adatok pontossdgiit, teljessdg6t 6s naprakdszsdg6t."

Az adatkezel6s jogalapja
5. $(l ) ,,Szem6lyes adat akkor kezelhet6, ha
a) ahhoz az drintett hozzillrul, vagy
b) ,,azt a torveny vagy - tdrvdny felhatalmaziisa alapjrln- a helyi dnkormrlnyzat rendelete
elrendeli"
Kiiliinleges adat a 6. $-ban meghatrirozott esetekben, valamint akkor kezelhet6, ha
- az adalkezellshez az drintett (rdsban hozzirjixrtl.

-

a 3. tdrv6ny kdz6rdeken alapul6 cdlb6l elrendeli.

Kiitelezd adatkezel6s eset6n az adatok fajtait, az adatkezel's cdljat ds felt6teleit, az adatok
megismerhet<isdg6t, az adatkezel6s idotartamiit, valamint az adalkezeli szemllydt az
adatkezel6st elrendel<i t6rvdny, illewe cinkormrfuryzati rendelet hathrozza meg."
6. $(1) Szem6lyes adat kezelhet<i akkor is, ha az 6rintett hozzirjimi sdnak beszerzdse lehetetlen.
a)az adatkezelore vonatkoz6 jogi kcitelezetts6g teljesitdse c6lj6b6l vagy
b)az adatkezelo vagy harmadik szemdly jogos 6rdekdnek 6rv6nyesit6se cdtjrib6l.
(2) Ha az drintett cselekv<jkdptelens6ge folyt6n vagy m6s elhririthatatlan okb6l nem k6pes
hozz{jArul{sitt megadni, akkor a sajrit vagy miis szem6ly l6tfontoss6g[ drdekeinek v6delm6hez,
valamint a szemdlyek dletdt, testi 6ps6g6t vagy javait fenyeget6 kcizvetlen vesz6ly elhri,ritiisiihoz
vagy megeloz6sdhez sziiksdges m6rt6kben a hozzilirrul{s akadrllyainak fenniill6sa alatt az
6rintett szem6lyes adatai kezelhetoek."

Szem6lyes adatok kezel6se tudom6nyos kutatis sordn

12. S(l) ,,Tudomdnyos kutatds cdlj6ra felvett szem6lyes adat csak tudom6nyos kutat6s c6ljiira
haszndlhat6 fel.

A

szem6lyes adat 6rintettel val6 kapcsolat6nak megiillapitris6t - mihely a kutat6si c6l
megengedi - v6glegesen lehetetlennd kell tenni. Ennek megtdrtdnt6ig is kiil<in kell tarotni
azokal M adatokat, amelyek meghatiirozott vagy meghatiirozhat6 termdszetes szemdly
azonositasara alkalmasak. Ezek az adatok egydb adatokkal csak akkor kapcsolhat6k cissze, ha
az a kutat s cdlj6ra sziiksdges.
(3) A tudomrinyos kutat6st vd,gzi) szerv vagy szemdly szem6lyes adatot csak akkor hozhat
nyilviinoss6gra, ha
a) az drintett ahhoz hozzijitrult, vagy
b) az a tdrtdnelmi esemdnyek6l folltatott kutatiisok eredmdnyeinek bemutatdsrihoz sziiksdges"

(2)

Szem6lyes adatok felhaszn6l6sa statisztikai c6lra

13. S(l) A kdtelez6 adatkezel6s keretdben kezelt szem6lyes adatokat - ha tdrvdny elt6r6en nem
rendelkezik - a Ktizponti Statisaikai Hivatal statisztikai c6lb6l egyedi azonosit6sra alkalmas
m6don iitveheti 6s tdrv6nyben meghatrirozottak szerint kezelheti.
(2) A statisztikai c6lra felvett, iitvett vagy feldolgozott szemdlyes adatok - ha tdrvdny elt6r6en nem
rendelkezik - csak statisZikai c6lra kezelhet<ik. A szem6lyes adatok statisztikai cdlra tdrt6n6
kezeldsdnek 16szletes szabiilyait ktilcin t6rv6ny hat \rozza meg.

Az 6rintett el6zetes tdj6koztatis:inak kiivetelm6nye

20. S(l) Az drintettel az adatkezells megkezd6se el<iu kdzdlni kell, hogy az

adatkezel1s

hozzilj iiLrulilson alapul vagy k6telez6.

Bels6 adatv6delmi felelds 6s adatv6delmi szabilyzat
24. $(l) Az adatkezel<i, illetve az adatfeldolgoz6 szervezet6n beliil, kdzvetlentil a szerv vezet6jdnek
feltigyelete al6 tartozo - jogi, kijzigazgatrisi, informatikai vagy ezeknek megfetel6, fels6fokf
vdgzetts6ggel rendelkezo - bels6 adatvddelmi felel6st kell kinevezni vagy megbizni
(2) A bels6 adatv6delmi felekis
a)
kitzremtik<tdik, illetve segitsdget nyrljt az adatkezel€ssel 6sszeftigg6 drintdsek
meghozatal6ban, valamint az 6rintettek jogainak biztositiisilban;
b)
ellen<irzi e tdrv6ny €s az adatkezellsre vonatkoz6 m6s jogszabiilyok, valamint a belsri
adatv6delmi 6s adatbiztonsilgi szabiiyzztok rendelkez6seinek ds az adatbiztonsiigi
krivetelm6nyeknek a megtartesdt;
c)
kivizsg6lja a hozzt 6rkezett bejelent6seket, jogosulatlan adatkezelds 6szlel6se esetdn
annak megsztintetdsdre hivja fel az adatkezeli5t vagy az adatfeld olgozlt
d)
elkdsziti a bels6 adatv6delmi 6s adatbizton sigi szabiiyzatot;
e)
vezeti a bels<i adatv6delmi nyilviintartiist;
gondoskodik az adatvddelmi ismeretek oktatasar6l.
f)
(3) Az (l) bekezd6sben meghatdrozott adatkezeloknek, valamint - az adatvddelmi
nyilviintartasba bejelent6si kdtelezettsdg alii nem es6 adatkezel<ik kiv6tel6vel - egy6b 6llami 6s
cinkormilnyzati adatkezel6knek e tdrvdny vdgrehajt6sa 6rdek6ben adatvddelmi 6s adatbiztonsiigi
szab Aly zatot kell k6sziteniiik.

A KOZ E RDE K(J,I.o,I,ror *Tr G ISMERES E
A kiiz6rdekfl adatok megismer6s6nek 6ltaLinos szab6lyai:

26. $ (l) Az iillami vagy helyi dnkormdryzati feladatot, valamint jogszabrilyban meghatarozott
egy6b kcizfeladatot ellet6 szervnek vagy szemdlynek (a toviibbiakban egytitt: kdzfeladatot ell6t6
szerv) lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben l6v6 kciz6rdekri adatot 6s kdz6rdekb6l nyilviinos

adatot

-

az e tdrv6nyben meghatarozott kiv6telekkel

-

erre ir6nyul6 ig6ny alapjrin b6rki

megismerhesse.

(2) Ktizerdekb6l nyilviinos adat a kcizfeladatot ell6t6 szerv feladat- ds hat6skcirdben eljrir6 szemdly
neve, feladatkcire, munkakdre, vezeti5i megbizirsa, a kdzfeladat elliitasaval cisszefugg6 egy6b
szemdlyes adata, valunint azok a szem6lyes adatai, amelyek megismerhet6s6g6t t<irvdny e16irja.
(3) Ha t6rvdny m6sk6nt nem rendelkezik, krtz6rdekbol nyilviiros adat a jogszabiily vagy rillami,
illetcileg helyi dnkormrinyzati szervvel kritdtt szerzod6s alapjan kdtelezoen ig6nybe veend6 vagy
m6s m6don ki nem el6githet<i szolgiiltatrist nyljt6 szervek vagy szem6lyek kezel6s6ben l6v<i, e
tevdkenys6giikre vonatkoz6, szem6lyes adatnak nem min6siil6 adat.
27. S (l) A kcizdrdekri vagy kdzdrdekb6l nyilviinos adat nem ismerhetri meg, ha az a min6sitett adat
vddelmdrol sz6l6 tdrvdny szerinti min<isitett adat.
(2) A kdzdrdekri ds kctzdrdekb6l nyilviinos adatok megismer6sdhez val6 jogot - az adatfajtak
meghatiiroziisiival - trirvdny
a) honvddelmi6rdekb6l;
b) nemzetbiztonsdgi 6rdekbol;
c) brincselekm6nyek iilddzdse vagy megeklz6se 6rdek6ben;
d) kdmyezet- vagy termdszetv6delmi 6rdekb<il;
e) kdzponti p6nztigyi vagy devizapolitikai 6rdekb6l;
kiiliigyi kapcsolatoka, nemzetkcizi szervezetekkel val6 kapcsolatoka tekintettel;
g) bir6s6gi vagy kdzigazgatrisi hat6s6gi eljiir6sra tekintettel;
h) a szellemi tulajdonhoz ftiz6d6 jogra tekintettel korliitozhatja.
(3) Az iizleti titok megismer6sdre a Polgrlri Tdrvdnykcinyvben foglaltak az ininyad6k.
(4) A kdzdrdekii adatok megismer6se korldtozhat6 uni6s jogi aktus alapjrin az Eur6pai Uni6
jelent<is pdnziigy- vagy gazdasitgpolitikai drdekdre tekintettel, bele6rtve a monetiiris, a
k6lts6gvetdsi 6s az ad6politikai 6rdeket is.
(5) A kdzfeladatot ell6t6 szerv feladat- ds hatrlskdrdbe tartoz6 ddnt6s meghozatallra irrlnyrl6 eljir6s
soriin k6szitett vagy rdgzitett, a ddnt6s megalapozAs t szolgril6 adat a keletkez6s6t6l sziimitott
evig nem nyilv6nos. Ezen adatok megismer6s6t az adat megismer6s6hez ds a
megismerhet<is6g kizirirsithoz fiizod6 k6z6rdek srilyrinak m6rlegel6s6vel - az azt kezell szew
vezet6je enged6lyezheti.
(6) A diintds megalapoziisiit szolgdl6 adat megismer6sdre irrinyul6 ig6ny - az (5) bekezdesben
meghatiirozott id6tartamon beliil - a d<int6s meghozatal6t k6vet6en akkor utasithat6 el, ha az
adat megismer6se a kcizfeladatot ell6t6 szerv t6rv6nyes mtikciddsi rendj6t vagy feladat- 6s
hatiiskcirdnek illet6ktelen kiils<i befolydst6l mentes ell6t6srit, igy kiil6n6sen az adatot
keletkeztet<i allaspontjanak
dcint6sek elok6szit6se sor6n tcirt6no szabad kifejt6s6t
vesz6lyeztetnd.
(7) Jogszabdly a ddnt6s megalapozrisrit szolgril6 egyes adatok megismerhet6sdgdnek korliitozrisiira
az (5) bekezd6sben meghatiirozottniil rrividebb id6tartamot rillapithat meg.
(8) E fejezet rendelkez6sei nem alkalmazhat6k a k6zhitelii nyilvantartrisb6l tcirt6n<i kiiltin
t6rv6nyben szabilyozott - adatszolgdltat6sra.

f)

-

tiz

a

-

A KOZERDEKIJ,qoArox xozzETETELE
A kiiz6rdekii adatokra vonatkozd tij6koztatrisi kiitelezetts6g
32. $ A krizfeladatot ellet6 szerv a feladatkcir6be tartoz6 iigyekben - igy kiikinrisen az 6llami 6s
cinkormiinyzati krilts6gvet6sre ds annak vdgrehajtiisara, az iilami 6s cinkormiinyzati vagyon
kezelds6re, a kozpdnzek felhaszndlasiira 6s az erre k<itcitt szerz6d6sekre, a piaci szerepl6k, a
magdnszervezetek 6s-szem6lyek r6sz6re kiildnleges vagy kizir6lagos jogok biztositiisara
vonatkoz6an - k<iteles el6segiteni 6s biztositani a k6zv6lemdny pontos 6s gyors t6j6koztatiisiit.

Az elektronikus kiizz6t6tel kiitelezetts6ge
(1) Az e tcirv6ny alapjiin kdtelez<i en kdzzdteendo kriz6rdekii adatokat intemetes honlapon,
digit6lis formeban, biirki szdrnitra, szemdlyazonositris n6lkiil, korl6toz6st6l mentesen,
kinyomtathat6 6s rdszleteiben is adatveszt6s ds - torzuliis ndlkiil kim6solhat6 m6don, a
betekint6s, a letdlt6s, a nyomtatAs, a kimdsokis es a hfllozati adat6witel szempontjiib6l is
dijmentesen kell hozz6f6rhet6vd tenni (a tovribbiakban: elektronikus kdzz6tdtel). A kdzzetett
adatok megismer6se szemdlyes adatok krizl6s6hez nem kdthet6.
(2) A 37. $ szerinti kdzzdteleli listrikon meghatinozoll adatait saj6t honlapjrin - ha t<irv6ny
miisk6nt nem rendelkezik - kdzz6teszi.

33,
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1.2. ALAPELVEK
A. Az osztally -

6s r6szlegvezet6k gondoskodnak arr6l, hogy a beteg
eg6szs6giigyi adatai ( k6rrajz, bels<i 6s kiils6 konziliumok tartalma, laborat6riumi leletek stb. )
illet6ktelenek szimira hozzifdrhetetlen m6don kertiljenek elhelyezdsre, meg6rz6sre,
tovAbbitasra.
B. Altalinos jellegii tudakozridds eset6n ( A beteg k6rhrizban van -e ?
annak melyik osztiily6n ? stb. ) szemdlyesen vagy telefonon adhat6 felvikigositris, a tudakoz6t
azonosit6, a beteggel val6 kapcsolatot igazol6 cdlk6rddst krivet6en. Minden tov6bbi
tudakoz6diis csakis az osztiilyon lehets6ges az osztitlytezel6 d,s a beteg hozzitjitrul6srlt6l
fiigg<ien.

C. T6j6koztatr{s: A betegsdgrol, a gy6gykezeldsrril, a vrirhat6 kimeneteldrril a beteg vagy az iitala
meghatarozott szem6ly kaphat trlj6koztatrist. Nyilatkozatt6telre nem alkalmas betegndl
ha
jogi
csak kor6bban ki nem zrlrta azl - a
kdpvisel6inek, illetve a t6rv6nyben meghatiirozott rend
szerinl a hozzitartozonak adhat6 tdjlkoztat{s.
Ez az osztiiytezetci f6orvos vagy az ltala megbizott kezel6orvos feladata.

-

ir6sbeli megkeresdsre - a t6rv6nyben meghatrirozott kiv6telekt6l eltekintve csak c6lk6rddsre
viilaszol az osztiLlyvezet6 f6orvos 6s/ vagy az int€zel vezetiSje.

D. A dokument{ciri megismer6se (k6najzba betekint6s, fdnymrisolat k6szitdse) a beteg joga, ha
az irllapota megengedi. Pszichiat ai kezel6s alatt 6116 betegndl dlni kell a hatiilyba ldp<i rij Eti.
Tv.l93. Paragrafusban foglaltakkal. A korlitozrist csak foorvos, kezel6orvos rendelheti el, ds
annak indok6t, tdny6t a konajzban dokumentiilni sziikseges.
E. Az oktatisi ( vide6 - technika, stb. ) 6s kutatisi tev6kenys6ggel kapcsolatban a t6rv6ny
alkalmazand6.

2.

AZADATKEZELESI SZABALYZ/II CELJA

Az 6rintett szem6lyes 6s eg6szs6gi 6llapot:ira vonatkoz6 adatainak v6delme az adatkezel6s,
adattov6bbitris 6s adattriroLis eg6sz folyamatriban az int6zm6nyen beliil 6s kiviil.

2.1. AZ ADATKEZELES CfLJA
a.) az egeszs5g meg<irz6sdnek, fenntartii.siinak el6mozdit6sa

b.) a betegellet6 eredmdnyes gy6gykezel6si tevdkenys6g el6segitese

-

az {rintett eg6szsdgi iillapot6nak nyomon kcivet6se
a kdzegeszs6giigyi 6s j6rvrinyiigyi 6rdekb<il sztiks6gessd vril6 int6zked6sek megl6tele.
A k6rhazban az egeszsfgigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok keze[6s6re jogosult

-

fligazgato

-

betegell6t6
orvosigazgat6
adatvedelmi felel<is
A fentiekhez nem tartoz6 szem6lyek adatkezeldst F6igazgat6t6l illetve orvosigazgatot|l va1y az
adatvddelmi felel6st6l kapott megbizis alapjrin vegezhetnek.

Ezen szemdlyek megbizdsrfurak javaslat6t az osz1t lyos adatv6delmi felel6s terjeszti eki, Foigazgat6
illetve orvosigazgat6 j6vrihagyrlsrira. A megbizis egy p6lddnyrit a dolgoz6 szemdlyi anyag6hoz kell
csatolni.

2.2. ADATKEZELfS GY6GYKEZELf,S CEL.IAE6L
Abban az esetben, ha a gy6gykezelt szemdly dnkdnt fordul korhdzhoz, a gy6gykezel6ssel dsszefiigg6
szemdlyazonosit6 6s egdszsdgiigyi adatainak kezel6sdre szolg6lo hozzljirlullsitt- ellenkez6
nyilatkozat hi6ny6ban
megadoftnak kell tekinteni,6s errSl az drintettet ( tdrv6nyes k6pvisel6j6t)
t6j6koztatni kell ( L6sd: SZ-03 Al0lM02. M03 melldkletek 6s adatlapok ) siirgris szUksdg, valamint a
gy6gykezelt szem6ly bel6t6si k6pess6g6nek hirinya eset6n az 6nkdntessdget vdlelmezni kell.

-

'-

2.3. EGfszsEcilcyrADATKrADHATo
Eg6szsdgiigyi 6s szemdlyazonosit6 adat nem adhat6 ki harmadik szem6lynek, kivdtelt k6peznek ez
al6l az al6bbiak:
Eg6szs6giigyi szakember k6pzds,
orvos-szakmai vizsgiilat, elemzds,
statisztikai vizsgrilatok,
tudomiinyos kutatds,
az egdszs6giigyi adatot kezel6 szew, vagy szem6ly hat6s6gi, vagy tdrv6nyess6gi ellen6rz6sdt,
szakmai, vagy tdrv6nyessdgi feliigyelet6t vdgz6 szertezetek munk6j6.nak el6segitdse, ha az
ellen6rzds c6lja mris m6don nem 6rhet6 el, valamint az egdszsdgtgyi elldtasokat finansziroz6
szervezetek feladatainak elldtdsa,
tiirsadalombiaositrisi, illetve szocirilis ellirisok magdllapitrisa, amennyiben az egdszs6gi 6llapot
alapjan tiirt6nik
biiniildriz6s, tovilbbii a rend6rsdgr6l sz6l6 1994. dvi XXXN. t6rvdnyben meghat6Lrozott
feladatok elldtasrira kapott felhatalmaz6s kiirdben bdnmegelSzds
a nemzetbiztons6gi szolgrilatokr6l sz6l6 1995. 6vi CXXV. tdrv6nyben meghatri.rozott feladatok
ell6tiisa, az abban kapott felhatalmaziis kdrdben
kdzigazgatAsi eljAr{s
szab6lysdrtdsi elj :lrris

iigy6szs6gi eljrirds
bi16sdgi eljd.r6s
az 6rinteftek nem eg6szsegiigyi intdzmdnyben tdrtdn6 elhelyezdse, gondoz6sa,
a munkavdgz6sre val6 alkalmassdg megrillapitrisa fiiggetleniil att6l, hogy ezen tevdkenys6g
munkaviszony, k<izalkalmazotti 6s kdzszolgdlati jogviszony, hivat6sos szolgrilati viszony, vagy
egy6b jogviszony keretdben tdrtenik,
Csak annyi 6s olyan adat kezelhet6, ami a cdl megval6sitilsiihoz elengedhetetleniil szi.ikseges.

a4:

A FENTTEKToL

ELTfR6 CElr-.tr,

A fentiekt6l elt6r6 c6llal egeszs6giigyi 6s szemdlyi adatokat kizir6lag az 6rintel1, illetve tdrvdnyes,
vagy meghatalmazott kdpvisel6je megfelel6 tiijdkoztatdson alapul6 m6don, ir6sbeli
hozzrijiruldsdval kezelhet6. Ennek a t€nydl az erre kialakitott adatlapon, vagy az egdszs6giigyi

dokument6ci6n ( pl. k6rlapon ) kell rrigziteni - a megfelelo t6j6koztatrls t6ny6nek egyiittes
rtigzitds6vel - diitummal elliitni, 6s az adatfeldolgoz6nak, illetve az drintettnek aki kell imia.
Fent emlitett tcirv6ny 7 paragrafusa 3-5. / pontj a kimondja, hogy a betegellat6 kdteles tajekoztatast
adni az 6rintett elliitou szem6lynek (ill. krizeli hozzitartoz6jirrak) a gy6gykezeldsdvel risszeftigg6sben
l6vti adatkezeldsrtil. A rii vonatkoz6 eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatokat megismerheti,
betekint6st nyerhet az egdszsdgtigyi dokumentiici6ba, an6l miisolatot kaphat.
L6sd. SZ-03 A l0/M02 adatlap 6s melldklet.

2,5. KoZELI HOZZAT AF(T 0.Z6
A Ptk. 685. Paragrafusa drtelmdben kdzeli hozzirlrtoz6nak min6si.il a hrizastrlrs, a bejegyzett 6lett6rs,
az egyenesiigbeli rokon, az rirdkbefogadott, a mostoha- 6s neveltgyermek, az 6rcikbefogad6-, a
mostoha- 6s a neve16sziil<i, valamint a testvdr.
Az Mt. 139. $-iinak 6rtelmezdse szerint az 6lett:irs 6s a hrizastrlrs egyenesiigbeli rokona is k<izeli
hozzitartoz6. Kdzeli hozzAtartoz6k az egyenes6gbeli rokonok (sziiki, gyermek, nagysztil6, unoka), a
testvdr, a hiizastriLrs, az circikbefogadott, a mostoha ds nevelt gyermek, az circikbefogad6, a mostoha,
nevelosziil<i, valamint a bejegyzett 6lettiirs.

^ 3. AZADATKEZELESI SZABALYZNI HATALYA
3.1.

A SZABALYZAT HATALYA KITERJED

-

Minden szeryezeti egys6gre, ahol szemdlyes adatot 6s egdszs6giigyi adatot kezelnek.
Minden szem6lyre, aki szem6lyes adatot 6s egdszs6gtigyi adatot kezel.
Minden Adatvddelmi Ttirv6ny ( tovribbiakban: AV tvr.) 6ltal szemdlyesnek, egdszs6giigyinek
minositett adatra.
Minden,
az egdszsegiigyi elliitrissal kapcsolatba keriilt vagy kertil<i kiils6 szolgriltat6ra, amely
eg6szsdgtigyi 6s szemdlyes adatot kezel vagy azzal kapcsolatba keriilt
A szabiiyzat megismer6se: az intdzmdny minden dolgoz6j a szdmdra nyitott 6s ismemiiik kell
legaldbb a munkaktiriikhciz, beoszt6sukhoz kapcsol6d6 adatkezeldsi feladatokat megfelel<i
mdlys6g6ben.

Minden beteget (az

^

AV tvr.

a Szab6lyzat rrijuk vonatkoz6
t6teleir6l 6s ezt egy - a szem6lyes 6s egdszs6giigyi adatainak kezel6sdre vonatkoz6 Nyilatkozatot is
tartalmaz6 - lAjdkoztat6ban 6t kell adni szdmara
L6sd. SZ-03 A 10/M02 adatlap 6s melldklet.
szerint: drintetett) trijdkoaatni kell

3.2. JOGSZABALYOK, EGYEB

-

1997. Evi

XLV[.

SZAB ALY OZASI FORR]ISOK

Tdrv6ny az eglszs€,gigyi 6s a hozzdjuk kapcsol6d6 szem6lyes adatok

kezeldsdr<il ds vddelmdr6l

62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egdszsdgtigyi ds a hozziijuk kapcsol6d6 szemdlyes adatok
kezel6s6nek egyes k6rd6seir6l
1993. Evi XLVI. Tcirv6ny a statisztikar6l /OSAP - vdgrehajt6sr6l 6vente/
134/1999. (VlI. 31.) Korm. rendelet a jrir6beteg-elt6t6s keretdben rendelt gy6gyszerek,
gy6gyiszati segddeszkdzdk
gy6gyftird6ell6t6sok ilrAhoz nyrijtott tiimogatiisok
elsziimoLis6rol 6s foly6sitrisdr6l
2011.6vi CLXXI. tdrvdny a nemzetbiztons6gi szolgdlatokr6l sz6l6 1995.6vi CXXV. trirv6ny
katonai nemzetbiaonsiigi szolgiilatok dsszevon6s6val kapcsolatos m6dositisrir6l, valarnint az
azzal osszefiiggo toveb bi t6rv6nym6dositiisok6l
2011.6vi CXII. torveny M informrici6s <inrendelkez6si jogr6l 6s az informiici6szabadsrigr6l
Azlrt€zet szervez6si 6s Mrikdd6si Szabilyzata valamint munkakciri leir6sai

6s

