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l.

Adatkezel6sitev6kenys6gek

1.1

Betegellitris
Megjegyz6s: az LI pont tatalma adatkezeldsi tev6kenys6genk6nt ism6tl6dik.
1.1.1 Szem6lyes adatait az al6bbi tev6kenys6giink sorrin kezeljiik:
A k6rhdzi betegelldtds ds a szakrendelSkben tdrtdn1 betegelldtds tartozik ide. Az intdzmdny
dolgoz6ia eg uj elldtdsi eset nyilvdntartdsi tdtelt nyit a HIS rendszer rendszerben. Ebben
ker lnek rAgzltdsre a beteg panaszai, vizsgdlati adotoi, leletei ds a beavatkozdsok.
Az egtes eset nyilvdntartdsi ftteleket q HIS rendszer-ben bedllitott jogosultsdgokt'l
fi)ggden tehet
lekirdezni. Jdrdbeteg elldtds esetdn vizsgilat vogt kezelds befejeztivel Ambuldns lap keriil
kidllltdsra. Kdt pdlddny keriil nyomtatdsra. Egt pdlddnyt knp meg a beteg, amelynek dtvdteldt o
mdsodik pilddnyon az aldirdsdval igazol. Az orvos a kinyomtatott ombuldns lapot hitelesiti
aldirdsdval is orvosi pecsdtjdvel. A betegnek ald kell irnia, hogt belegtezik az alkalmazott
beavatkozdsba, illetve rendelkezhet aru61, hogt milyen informdci1kot oszthat meg az int6zm6ny a
hozzdtartoziival/mds szerndlyekkel. Leleteket csak a beteg kdrdsdre ad ki az intdzmdny.
A k4rlapba csatoldsra keriil a beteg elldtdsa sordn keletkezefi asszes papir alap dokumentdci|.

1.1.2 A kezelt szem6lyes adatok k6re
Termdszetes szemdly azonosit6 adatok

Eldrhetdsdg

Egiszsdgtigti dokumentdcii a 1997. dvi CUV. ti)rviny 136. $ alapjdn:
Cselekvdkepes beteg esetdn az drtesitendd szemdly, valamint - ha a beteg
kiri - a tdmogatofi danftshozatalrdl sz6l6 tdm'ny szerinti tdmogat, nevit,
lakcimdt, eldrhetdsdgit, tovtibbti kiskor , illene a cselekv1l@pessdget
riszlegesen vagl kAesen korldtozd gondnoksdg alatt dll6 beteg eset1ben
a brvinyes kipvisel6 nevit, lakcimit, eldrhetdsig't
Kdre 16zmd ny, kir fi r td ne t
Az elsd vizsgdlat eredminye
A diagnizist ds a gigtbzeldsi tervet megalapoz6 vizsgilati eredmdny, ct

gi I ato k e lvd gzd s d ne k iddpo ntj a
Az elldtdst indokol6 betegsdg megnevezdse, a kialakuldsdnak alapjdul
szolgil6 betegsdg, a kisdrdbetegsigek ds szdvddmdnyeik
EgdL az elldtdst kiinetleniil nem indokal1 betegsdg, illetve a koclsizati
v izs

tdnyezdk
Az elvdgzett beavatkozdsok ifuje ds azok eredminye
A gtdgtszeres ds egtib terdpirit, annak eredminye

A beteg gtigszer-t lirzdkenysdgire vonatkozl adatok
A bejegtzdst tdvd egdszsdgiigti dolgozi nevdt ds a bejegtzds iddpontja
A betegnek, illetdleg tdjikaztatdsra jogosult mds szemdlynek rryijtott
ttij ikoztatds tartalmdnak rd gzitise
A beavatkozdsba val6 beleegtezds, illetve visszautaslttis tdnye, valamint
ezek iddpontja

Minden olyan egdb adat 6s tdnyt, amely

a

beteg gt|gtuldsdra

befolydssal lehet

Az egdszsig gi dokumentdcii rdszeWnt meg kell 6rizni: a) az eg/es
vizsgilatolv6l kesztilt leleteket, b) a gigkezelds is a konzilium sordn
keletkezett iratokat, c) az dpokisi dokumentdci6t, d) a kepalkat|
diagnosztikus eljdrdsok felviteleit, valamint a beteg testibSl kivett
szAvetmintdkat

TAJ

illampolgtirstig
1.1.3 A szem6lyes adatok kezel6s6nek c6lja
Szemdlys adatait az aldbbi cdlb6l kezef ilk:
Az egdszsdgtigti ds szemdlyazonositi odotok kezeldsdnek cdlja:
me gdrzdsdne k,

b) a

j avitrisdnak,

fe nntartdsdnak

o) az

egdszsdg

e lSmozditdsa,

betegelldtd eredmtinyes g6gkezel6si tevdkenysdgdnek el1segitdse, idedrtve o
liigte leti tevd ke nysd ge t is,
c) az irinteu egdszsdgi dllapotdnak nyomon kbvetdsig
1.1.4 A szem6lyes adatok kezel6s6nek jogalapja
Szemd lye s adatai kezeldsdnek j ogalapj a :
Jogi kdtelezettsdg 6. cikk (1) bekezdds c) pontja - m adatkezelds az adatkezel6re vonatkozi jogi
szakfe

kAk leze t tsd g teuesitdsdhez sziiksd ges ;

1.1.5 Jogalap indokolisa
1997. 6vi XLVII. tdrv6ny az egdszslgijgyi 6s a hozzijuk kapcsol6d6
kezeldsdr6l 6s v6delmdr6l 9., 12. g-ai, 1997.6vi CLIV. t6rv6ny 136.
f .1.6 A szem6lyes adatok trirol:isrlnak id6tartama

Zdrdjelent,ls 50 dv, minden mds dokumentum esetiben

felvitel

1.1.7

szem6lyes adatok

g

i0, Mpalkotf diagnosztikai

10 dv

A szem6lyes adatok forrisa

Szemdlyes adaraihoz az aldbbi forudsokb1l jutottunk hozzti:
Fe lvdte lkor rdgz it ilr/az intizmdnybe n keletke zi k/EESZT iltj dn

2.

Adattov:lbbitisi tev6kenys6gek EGT-n beliit
Szemdlyes adattovebbitds az allbbi esetekben fordulhat el6.

2,1

EESZTadatkommunilqici6
A szem6lyes adatok tovribbitrisrinak cimzettjei

2.1.1

AEEK Allami Egiszsdgtigti Elldt6 Kt)zpont
www.aeek.hu
aeek@aeek.hu

Cim: 1125 Budapest, Di6s drok 3.
Tel.: (+361) 356-1522

2,1.2

Az adattovribbitisi tev6kenys6g riivid leir6sa
A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet olapjdn, minden megkezdett egdszsdgiigti e dtdsi
esemdnyrdl bejegtzds tdrtdnik on-line m6don az EESZT kLzponti esem|nykatol6gusdba, majd az
esemdny befejezdse szintdn rdgzitdsre keriil. Tovdbbd a jogszabdlyban el6irt egdszsdgtigti

a ,,HIS Rendszer" rendszerbdl. A betegek risz4re fellrt
receptek szintdn felkcr lnek az EESZT-be, amennyiben a felirdst vdgzd omos e-szemdlyi
igazolvdnydval bejelentkezett. Ha ezt nem tette meg a recept csak a K1rhdzi Rendszer
dokumentumok tovtibb[tdsra kertilnek

rendszerben tdrol1dik. eProfil adatok bevitel|hez szintin be kell jelentkezni az EESZT-be.

3.

Szem6lyes adatok harmadik orszrigba vagy nemzetktizi szervezet r6sz6re tiirt6n6
tovribbitdsa
Nem relev6ns

4.

Prolilalkotison alapuL5 automatizrilt dtint6shozatal

Az int6zm6nyben nincs profilalkotrison alapul6 automatiz6lt d6nt6shozatal.
5. Az 6nt szem6lyes adatai kezel6s6vel kapcsolatban megillet6 jogok az alibbiak:
5.1 A hozz:if6r6shez val6 jog
E jog alapj6n 0n t6jdkoztatrist k6rhet az riltalunk kezelt szem6lyes adatair6l,
tovitbbd az adatkezel6ssel kapcsolatos kdrtilm6nyekr6l, igy kiil6n6sen, de nem
kizrir6lagosan szemilyes adatai kezel6sdnek c6ljrir6l, az adalok tdrolisrinak
id6tartam6r6l, azok mis rdsz6re tdrt6nS tovribbitisa eset6n az adatok
cimzettjeir5l, automatiziilt ddntdshozatal alkalmazisa esetdn annak rdszleteir<il.
5.2 A helyesbit6shez val6 jog
Ha szem6lyes adatait dnhibrinkb6l vagy azon kiviil pontatlan tartalommal
kezeljiik, e jog alapj6n 6n kdrheti az 6ltalunk kezelr adatai helyesbit6s6t, ha az
adatkeze16s cdlja lehet6v6 teszi, hi6nyos adatai kieg6szitds6t.
5.3 A ttirl6shez val6 jog
0n kdrheti, hogy szem6lyes adatait tdrolji.ik, ha az al6bbi esetek valamelyike iill
fenn:

.

szemdlyes adatai kezel6s6re m6r nincs sziiksdg az adatkezel6s
c6lj6nak eldr6sdhez

.

ha az adatkezelds az 6n hozzAjbrulssrin alapult, e hozzAjirulssitt
visszavonja, feltdve, hogy szem6lyes adatai kezel6s6nek nincs mris
jogalapja

.
.
o
.

6n tiltakozik szem6lyes adatai kezel6se ellen
szemdlyes adatait nem jogszenien kezeltiik

jogszab6ly kdtelez minket szemilyes adatai tdrldsdre

szem6lyes adatait informrici6s trirsadalommal 6sszefiigg6
szolgriltatrishoz kapcsol6d6an, az On nagykoruv6 vril:isrit
megel6z6en gyiijtdtttik.

Szem6lyes adatai tdrl6se

irinti k6relm6nek az al6bbi

esetekben nem

6ll m6dunkban eleget tenni:

. az adatok kezeldse sztiksiges m6sok szabad
v6lemdnynyilvrinitrisrihoz vagy t6j6koz6d6s6hoz

o az adatokkezel6sdre jogszab6ly kdtelez Benniinket
o az adatok kezel6se valamely, n6peg6szsdgiigyi c6lb6l
sziiks6ges

5.{

o

az adatok kezeldse levdlriri, tudom6nyos vagy tdrt6nelmi

o

kutauisi, illetve statisztikai c6lb6l sztiks6ges
az adalok kezel6se valamely jogi ig6ny el6terjesa6s6hez,
irv6nyes[t6s6hez vagy vddelmdhez sziiks6ges.

Az adatkezel6s korldtozis6hoz vaki jog
0n k6rheti, hogy szemdlyes adatainak kezeldsdt kizir6lag az adatok tiiroliisiira
korliitozzuk, ha az az alibbi esetek valamelyike 6ll fenn:
. 0n vitatja az 6ltalunk kezelt szem6lyes adatok pontoss6giit, ebben az
esetben a korl6tozis az adatok pontossdga tisztizisinak id6tartamira
vonatkozik
. szemdlyes adatait nem jogszeriien kezeltiik, de azok ttirlise helyett 0n az
adatkezel6s korl6tozis6t k6ri

. a

tov6bbiakban nincs sziiks6giink szem6lyes adataira az 6ltalunk
folyatott adatkezel6s c6lj:ib6l, de 6n kifejezetten k€ri azok megtartrisrit
valamely jogi igdny el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6sdhez vagy
v6delm6hez

.

On tiltakozik szem6lyes adatai kezel6se ellen, ebben az esetben

a

kor[itoz6s arra az iddtartamra vonatkozik, amfg a tiltakozrisi ig6ny6vel
kapcsolatos ddntdst meghozzuk.

Ha k6relme alapj6n szemdlyes adatai kezel6s6t korkitozzuk, a korlitoztis
feloldrisdr6l Ont el6zetesen t6j6koaatjuk. A korl6tozis id6tartama alatt az 0n
szem6lyes adatait azok tiirokisin kivul egy6b m6don nem kezeUuk, kiv6ve, ha az

alibbi esetek valamelyike 6ll fenn:

. On az adatok kezelisdhez hozzrijrirult
. az adatok kezel6se valamely jogi ig6ny
6rv6nyesit6sdhez vagy v6delm6hez sziiks6ges

el6terjeszt6s6hez,

az adatok kezel6se valamely fontos kiizdrdekbSl sziiksiges.

A tiltakozishoz vaki jog
Ha szem6lyes adatait a saj6t jogos 6rdektink vagy valamely mis szem6ly jogos
drdeke alapj6n, tovribb6, ha kdzfeladatunk ell6t6sdnak keretei kdzdtt kezeljiik,
6n birmikor tiltakozhat az adatkezel6s ellen.
Tiltakoz6sa eset6n szemdlyes adatai kezel6s6t megsziintetjtik, kiv6ve, ha az
al:ibbi esetek valamelyike rill fenn:
. az adatok kezel6s6t kdnyszerit6 erejiijogos okok indokoljrik
. a lev6lt6ri, tudom6nyos vagy t6rt6nelmi kutat6si, illetve statisztikai
cdlb6l folyatott adatkezelds valamely k6zdrdek miatt sziiks6ges.
5.6

Az adathordozhat6sighoz va16 jog
Ha szemdlyes adatait az 6n hozzljrirukisa vagy az Onnel kdtiitt szerzddds
teljesitdse drdekiben automatizelt m6don kezeljtik, 6n k6rheti, hogy az 0n riltal
rendelkez6siinkre bocs6tott szem6lyes adatait tagolt, szdles kdrben haszn6lt,
gdppel olvashat6 formdtumban

o
.

Onnek 6tadjuk, vagy

lehet6v6 tegyiik, hogy

aa mis adatkezel6

rdszdre akad6lymentesen

tovribbitsa, vagy

o

ha annak mfiszaki feltdtelei adottak, az 0n riltal megiel6lt adatkezel6
r6sz6re kdzvetleniil tovribbitsuk.
Kdrelmdnek azonban nem rill m6dunkban eleget tenni, ha az al6bbi esetek
valamelyike rill fenn:
. az adatokkezel6se valamely fontos kdz6rdekb6l sziiks6ges
e a k6relem teljesit6se m6sokjogait h6tninyosan 6rinten6.
5.7

jog
Ha szemilyes adalait az 6n hozzljriruldsa alapj6n kezeljiik, annak
visszavonds6ra 0n birmikor jogosult. A hozzrijriruLis visszavon6sa eset6n az
adatkezelist megsziintetjiik, szem6lyes adatait t6roljiik, feltdve, hogy szem6lyes

A hozzijirul6s visszavon6srihoz

va16

adatai kezel6s6nek nincs mds jogalapja.

hozzirjArul s visszavon6sa 0nre ndzve nem jrir kiivetkezmdnyekkel. A
hozzAjirulirsdnak visszavon6sa azonban nem irinti az azt megel6z6en
hozzi$irulflsa alapj6n folytatott adatkezel6siink jogszeriisdgdt.

A
5.8

A panasz benyrijtrisrihoz va16 jog
Az adatkezeldssel tisszefiigg6 k6rd6seivel, kifogisaival, panaszaival az
adatv6delmi tisztvisekij6hez (l6sd ajelen til6koztat6 l. oldal) fordulhat.
Ha megitdldse szerint szem6lyes adatainak kezel6se nem felel meg az arra
alkalmazand6 jogi el6inisoknak, az Eur6pai Uni6 b6rmelyik tagillamrinak
adatv6delmi feliigyeleti hat6sigrihoz panasa nyrijthat be.
Magyarorszdgon az adatvddelmi feliigyeleti hat6sig a Nemzeti Adatvddelmi ds
Informici6szabadsrig Hat6srig, amelynek el6rhet6s6gei az al6bbiak:
levelezdsi cim: 1530 Budapest, Pf.: 5.
szdkhely: I125 Budapest, Szil6gyi Erzsdbet fasor 22lc
Telefon: +36 (l) 391- 1400

Fax: +36 (l ) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

bir6s6gi [ton is drv6nyesitheti. A peres eljriris lefolytat6sa a
tdrv6nysz6k hatiisk6r6be tartozik, a perre a F6v6rosi Tdrvdnysz6k illetdkes. A

6n a jogait
per az

6n lak6helye vagy tart6zkoddsi helye szerinti tdrv6nyszdk el6tt is megindithat6
(a t6rv6nyszdkek el6rhet6s6ge az al6bbi linken taLilhat6:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

