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Dunavecse Város Önkormányzata Dr. Kolozs Gergely Kistérségi
Egyészségügyi Centrum
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett
személyeket a Dunavecse Város Önkormányzata Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi
Centrum (székhely: 6087 Dunavecse, Vasút u. 8., továbbiakban Intézmény, Adatkezelő), mint
adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá
tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről. A
személyes adatait az Intézmény részére bármely módon megadó személyek, vagy szervezetek
adatait az Intézmény a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek,
valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.
Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak
kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi
nyilatkozatban foglaltak feltételeket.
Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot figyelmesen olvassa el!

2. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Az Intézmény, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel az Intézményi szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az Intézmény adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők a http://www.dunavecseszakrendelo.hu/adatvedelem címen.
Az Intézmény fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az Intézmény elkötelezett betegei, partnerei és dolgozói személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
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Intézmény a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Intézmény az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Adatkezelő adatai
Név: Dunavecse Város Önkormányzata dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
Székhely: 6087 Dunavecse, Vasút utca 8.
Adószám: 16638789-2-03
Telefonszám: +36 78 437 037
E-mail: szakrendelo@t-online.hu

4. Adatvédelmi tisztviselő
Név:
Telefonszám:

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelésének célja:






az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységet is,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a népegészségügyi , közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
intézkedések megtétele,
a betegjogok érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja lehet:


az érintett hozzájárulása
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az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
az adatkezelés az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
6.1. ELŐJEGYZÉS SORÁN ÉS FELVÉTELKOR MEGADANDÓ SZEMÉLYES
ADATOK
Az Intézmény a betegellátás során csak a hatályos jogszabályokban meghatározott, szükséges
adatokat kezeli, valamint továbbítja az arra jogosult szervezetek részére.







Név/születési név
Anya neve
Születési hely, idő
TAJ szám
Lakcím
Telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
6.2. BETEGELLÁTÁS SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
 kórelőzmény
 krónikus betegségek
 előző betegségek
 kórházi- és járóbeteg kezelések
 beutalók
 leletek
 felírt gyógyszerek
 gyógyszerhasználat
 gyógyszerallergia
 szenvedélybetegségekkel kapcsolatos információk (dohányzás, alkoholfogyasztás,
droghasználat)
 betegforgalmi naplók
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
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6.3. ÜZLETI PARTNEREK ADATAI
Az Intézmény valamennyi üzleti partnere adatait csak a jogszabályban meghatározott
tartalomban kezeli, valamint továbbítja az arra jogosult szervezetek részére.
Az Intézmény magára kötelezőnek ismeri el partnerei által alkalmazott, a jogszabályoknak
megfelelő adatvédelmi szabályokat, és ugyanezt várja el tőlük.
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

6.4. DOLGOZÓK ADATAI
Az Intézmény valamennyi dolgozója adatait csak a jogszabályban meghatározott tartalomban
kezeli, valamint továbbítja az arra jogosult szervezetek részére.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

7. TECHNIKAI ADATOK
Az Intézmény a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:





az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Intézmény az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés ellen.
Az Intézmény olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Intézmény 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;
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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.

8. ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA
8.1. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK
Az Intézmény tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az
érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, a törvény által
kötelezően megadandó adatok viszont feltétele. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk az Intézmény részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az Intézmény csak a betegellátáshoz, valamint a működéshez szükséges adatokat kezel, ezeket
profilalkotáshoz nem használja fel.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:









2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
Dunavecse Város Önkormányzata adatvédelemről szóló rendelete

8.2. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYE
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Személyes adatai biztonságát a mindenkori technikai lehetőségek alapján biztosítjuk. Az
elektronikus adatvédelem érdekében az Intézmény informatikai biztonsági rendszerét
folyamatosan felügyeljük.
Az EESZT-be feltöltött adatok biztonságáról a rendszert működtető gondoskodik.
A papíralapú dokumentáció tárolása az adatokhoz való hozzáférésre jogosulatlan személyek
által hozzá nem férhető helyen és módon történik.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe






telefonos, vagy személyes bejelentkezés során Ön megadhatja nevét, elérhetőségét vagy
más adatait
a beutalón a beutaló orvos által közölt információk
a betegellátás során saját rendszerünkben rögzített-, vagy az Elektronikus egészségügyi
Szolgáltatási Térből (EESZT) nyert, csak a jogosultak számára hozzáférhető
információk
ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

8.3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK
KÖRE
8.3.1. Egészségügyi adatok átadása
Az Intézmény csak a jogszabályokban meghatározott szervezetek és személyek részére ad
át egészségügyi adatokat.









Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) – a betegellátás során
automatikus adattovábbítás történik
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NEAK)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, a NAV, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt - a jogszabályoknak megfelelő módon és tatalomban
kérhetnek- és kaphatnak a betegekről információt
A beteg a rá vonatkozó teljes egészségügyi dokumentáció megismerésére jogosult. A
dokumentációról másolatot az Intézmény szabályozásának megfelelően – térítés
ellenében – kérhet, az Intézmény egyéb szabályzatai alapján (Adatvédelmi szabályzat,
Díjszabályzat)
a kezelőorvos- csak a betegellátás céljából szükséges mértékben.
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a kezelésben résztvevő szakdolgozó - csak a betegellátás céljából szükséges mértékben
Háziorvos az adatokhoz jogosultság alapján az EESZT-ből, valamint a betegnek kiadott
vizsgálati leletből juthat hozzá.
A NEAK részére a finanszírozási jelentést készítő munkatárs- csak a jelentés céljából
szükséges mértékeben.
Az Intézmény vezetése, csak a finanszírozási jelentés készítése során, valamint a fent
felsorolt hatóságok által kért információ-kérés kapcsán – csak a szükséges mértékben.

8.3.2. Üzleti partnerek adatainak átadása
Az Intézmény üzleti partnereiről csak a jogszabályokban meghatározott szervezetek részére
ad át adatokat.





Dunavecse Város Önkormányzata (fenntartó)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NEAK)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, a NAV, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt - a jogszabályoknak megfelelő módon és tatalomban
kérhetnek- és kaphatnak az üzleti partnerekről információt.

8.3.3. Dolgozók adatainak átadása
Az Intézmény dolgozóiról csak a jogszabályokban meghatározott szervezetek részére ad át
adatokat





Dunavecse Város Önkormányzata (fenntartó)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (NEAK)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, a NAV, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt - a jogszabályoknak megfelelő módon és tatalomban
kérhetnek- és kaphatnak a dolgozók üzleti partnerekről információt.

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országba nem továbbít.

9. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
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Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon személyesen,
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

9.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
Az Intézmény megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSÉHEZ VALÓ JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;









az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.

9.3. HELYESBÍTÉS JOGA
Az érintett kérheti az Intézmény által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
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Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Intézmény indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:






személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:






a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére az Intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:







az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
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más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (ld. még 7.3.1. pont).

9.7. TILTAKOZÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8.VISSZAVONÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez hozzájárulását bármikor visszavonja, kivéve,
ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.9. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

9.10.

ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
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E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
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