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Tisztelt Betegünk! Köszöntjük Önt!
Ez az Adatkezelési Tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön, mint az egészségügyi ellátás során
adatkezeléssel érintett személy, az adatkezelési műveletekről - a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatást kapjon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalma indokolt esetben változhat, ezért
kérjük, hogy az Önt érintő adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos információk ellenőrzését
megelőzően minden esetben olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatónk naprakész változatát, amelyet a
www.paradfurdo.hu főoldalán megtalál.
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Név:
Székhely:
Telefonszám:
Honlap:
E-mail cím:

Parádfürdői Állami Kórház
3244 Parádfürdő. Kossuth Lajos u. 221.
06 36 544-801
www.paradfurdo.hu
korhaz@paradfurdo.hu

2. Az adatkezelő képviselőjének megnevezése és elérhetőségei
Név:
Dr. Stumpfné Dr. Rabóczki Anita mb. főigazgató
E-mail cím: korhaz@paradfurdo.hu
Telefonszám: 06 36 544-801
3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
E-mail cím: antal.barnabas@paradfurdo.hu
Telefonszám: 06 36 544-801
4. Adatkezelési tevékenységek
Személyes adatait az alábbi tevékenységünk során kezeljük:
Főként a kórházi betegellátás (fekvőbeteg ellátás) és a szakrendelőkben történő betegellátás (járóbeteg
ellátás) tartozik ide. A Kórház arra jogosult dolgozója egy új ellátási eset nyilvántartási tételt nyit az
orvosinformatikai rendszerben. Ebben kerülnek rögzítésre pl. a beteg panaszai, vizsgálati adatai, leletei
és a beavatkozások.
Járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor Ambuláns lap, összefüggő ellátási folyamat végén
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően elbocsátáskor zárójelentés végleges példánya kerül
kiállításra, amelyből egy eredeti példány a Kórháznál marad, egy példányt a beteg kap, valamint egy
példányelektronikusan bekerül az EESZT rendszerbe. Fekvőbeteg ellátásnál a kórlapba csatolásra kerül
a beteg ellátása során keletkezett összes papír alapú dokumentáció.
További adatkezelésekről (pl. tudományos kutatás, betegpanasz kivizsgálása, járványügyi intézkedés
stb.) a Kórház kérésre részletes tájékoztatást ad.

5. A kezelt személyes adatok köre
1. Természetes személy azonosító adatok (pl. név, anyja neve stb.)
2. Kapcsolattartáshoz elérhetőségi adatok (pl. e-mail címe, lakcíme stb.)
3. Egészségügyi adatok
Kórelőzmény, kórtörténet
Az első vizsgálat eredménye
A diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmény, a vizsgálatok
elvégzésének időpontja
Az ellátást indokoló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a
kísérőbetegségek és szövődményeik
Egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők
Az elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye
A gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredménye
A beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatok
A bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontja
A betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának
rögzítése
A beavatkozásba való beleegyezés, illetve visszautasítás ténye, valamint ezek időpontja
Minden olyan egyéb adat és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet
Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni: a) az egyes vizsgálatokról készült
leleteket, b) a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat, c) az ápolási
dokumentációt, d) a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint a beteg testéből
kivett szövetmintákat
4. TAJ
5. Állampolgárság
6. Egyéb személyes adatok: pl. cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, valamint - ha a
beteg kéri - a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogató nevét, lakcímét,
elérhetőségét, továbbá kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen
korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét,
elérhetőségét
7. A személyes adatok kezelésének célja
Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes
gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a
népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele
stb.)
8. A személyes adatok kezelésének jogalapja/indokolása
Adatkezelésünk jogalapja közfeladat ellátása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint – az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.

GDPR Jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bek e)
Feltétel:
GDPR 9.cikk (2) bek. h), i)
Hazai jogszabályhely (törvény):
Általános jogalap:
Eüak. 4. §
Eütv. 91.§

Különös jogalapok:
- azonosítás Nytv. 29. § (12)
- az adatok felvétele (Eüak. 9.
§, Eütv. 136. §),
- gyógykezelés (Eüak. 4. §,
Eütv.89.§, 91. §)
- nyilvántartás (Eüak. 28. §,
Eütv. 24. § (2)),
- megőrzés (Eüak. 30. §.,
Eütv. 136. § (3)),
- adott esetben továbbítás
(Eüak. 10. §, 11. §, 15.§, 16.
§, 23.§, Eütv. 101/C. § stb.)

9. A személyes adatok megőrzésének időtartama
Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében főszabály szerint 30 év, képalkotó diagnosztikai
felvétel 10 év, VÉNY 5 év.
10. A személyes adatok forrása
Felvételkor rögzítik (elmondás alapján, adott esetben korábbi dokumentációból) /az intézményben
keletkezik/EESZT útján.
11. Adattovábbítási tevékenységek EGT-n belül
Személyes adattovábbítás az alábbi esetekben fordulhat elő.
EESZT adatkommunikáció
ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ
www.aeek.hu
aeek@aeek.hu
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel.: (+361) 356-1522
További lehetséges címzettek kategóriái:
- más egészségügyi szolgáltatók (pl. kórházak, laborok, a beteg háziorvosa stb.),
- jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatandók (pl. hatóságok, gyám, gondnok stb.),
- adatfeldolgozók, amennyiben vannak (pl. informatikai szolgáltató, üzemeltető).
Az adattovábbítási tevékenység rövid leírása
A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján, minden megkezdett egészségügyi ellátási eseményről
bejegyzés történik on-line módon az EESZT központi eseménykatalógusába, majd az esemény befejezése
szintén rögzítésre kerül. Továbbá a jogszabályban előírt egészségügyi dokumentumok továbbításra
kerülnek az orvosinformatikai rendszerből. A betegek részére felírt receptek szintén felkerülnek az
EESZT-be, amennyiben a felírást végző orvos e-személyi igazolványával bejelentkezett. Ha ezt nem tette

meg a recept csak a Kórházi Rendszer rendszerben tárolódik. eProfil adatok beviteléhez szintén be kell
jelentkezni az EESZT-be.
Amennyiben a beteg más ellátóhoz kerül az ellátás folytatása végett, illetve adatszolgáltatás vagy egyéb
nyilvántartás, adminisztráció miatt, úgy személyes adatait ezen jogosultak részére továbbítjuk, erről
jogszabályi előírás szerint tájékoztatjuk a beteget.
12. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása
Nem releváns, a beteg kérésére történhet.
13. Profilalkotáson alapuló automatizált döntéshozatal
A Kórházban nincs profilalkotáson alapuló automatizált döntéshozatal.
14. A személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatok és garanciák
Kockázatok
A Kórház adatkezelése során elsősorban az alábbi kockázatok merülhetnek fel a kezelt személyes adatok
vonatkozásában:
-

-

azok sérülése, elvesztése vagy jogosulatlan harmadik személy általi eltulajdonítása (pl. személyes
adatokat tartalmazó fájl vírustámadás vagy egyéb károsodási miatti sérülése, téves címre vagy
tartalommal kiküldött e-mail, személyes adatokat tartalmazó adathordozó elvesztése stb.),
azok szándékos vagy gondatlanságból eredő nyilvánosságra hozatala (pl. személyes adatok
honlapra történő jogosulatlan feltöltése)
az adatkezelési rendszer sérülése vagy károsodása (pl. az adatkezelési informatikai rendszer
feltörése, elektronikai meghibásodás nyomán történt adatvesztés stb.)

Garanciák
A Kórház mindent elkövet a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében minden olyan
technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a GDPR, az ágazati jogszabályok, valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges, így többek közt
-

korlátozza az adatkezelők körét: a személyes adatok kezelésében csak a Kórházzal munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy vehet részt,
korlátozza az adatkezeléssel érintett helyiségekben jelen lévők körét,
a személyes adatokat tartalmazó adathordozókat elzártan tartja, az informatikai rendszereket erős
jelszavakkal védi, azokhoz hozzáférést kizárólag megfelelő képzést követően biztosít az arra
jogosultaknak.
15. Az Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető jogok az alábbiak:

A hozzáféréshez való jog
E jog alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, továbbá az adatkezeléssel
kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan személyes adatai kezelésének
céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő továbbítása esetén az adatok
címzettjeiről, automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén annak részleteiről.

A helyesbítéshez való jog
Ha személyes adatait önhibánkból vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeljük, e jog alapján Ön
kérheti az általunk kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé teszi, hiányos adatai
kiegészítését.
A törléshez való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:


személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez



ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy
személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja



Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen



személyes adatait nem jogszerűen kezeltük



jogszabály kötelez minket személyes adatai törlésére



személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az
Ön nagykorúvá válását megelőzően gyűjtöttük.
Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget
tenni:







az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy tájékozódásához
az adatok kezelésére jogszabály kötelez Bennünket
az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges
az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból
szükséges
az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését kizárólag az adatok tárolására korlátozzuk, ha az az
alábbi esetek valamelyike áll fenn:


Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás az
adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik



személyes adatait nem jogszerűen kezeltük, de azok törlése helyett Ön az adatkezelés
korlátozását kéri



a továbbiakban nincs szükségünk személyes adataira az általunk folytatott adatkezelés
céljából, de Ön kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez



Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést meghozzuk.
Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról Önt
előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozás időtartama alatt az Ön személyes adatait azok
tárolásán kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll
fenn:



Ön az adatok kezeléséhez hozzájárult



az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
szükséges



az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges.

A tiltakozáshoz való jog
Ha személyes adatait a saját jogos érdekünk vagy valamely más személy jogos érdeke alapján, továbbá,
ha közfeladatunk ellátásának keretei között kezeljük, Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike
áll fenn:


az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják



a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott
adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében
automatizált módon kezeljük, Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban


Önnek átadjuk, vagy



lehetővé tegyük, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa, vagy



ha annak műszaki feltételei adottak, az Ön által megjelölt adatkezelő részére közvetlenül
továbbítsuk.

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:


az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges



a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására Ön bármikor
jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük, személyes adatait
töröljük, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja.
A hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulásának
visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása alapján folytatott adatkezelésünk
jogszerűségét.
A panasz benyújtásához való jog
Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az adatvédelmi tisztviselőjéhez
(lásd a jelen tájékoztató 1. oldal) fordulhat.
Ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi
előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához panaszt
nyújthat be.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak:


levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

 székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 Honlap: http://naih.hu
Ön a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe
tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Jogszabályok, amelyek relevánsak az adatkezelés szempontjából:





az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (az „Infotv.”),
az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (az „Eütv.”),
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény (az „Eüak.”).

Az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét kérdéssel – akár szóbeli tájékoztatásért is – az Adatvédelmi
Tisztviselőhöz a 3. pontban megadott elérhetőségen vagy közvetlenül a Kórházhoz fordulhat.

Parádfürdő, 2020.10.01.

