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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az Európa Parlament és Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679 Rendelete (GDPR, Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakról
tájékoztatjuk:
Adatkezelő és elérhetőségei
Név: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (továbbiakban: „Kórház”)
Képviselő: Dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató
Székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás
Az Ön személyes adatait, mint adatkezelő a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (továbbiakban SZIOK)
(1115 Budapest, Tétényi út 12-16., 1502 Budapest, Pf. 4.) kezeli. Személyes adat minden olyan információ, amely
Önre vonatkozik, és amelyből Ön közvetlen, vagy közvetett módon azonosítható.
Személyes adatait elektronikusan a saját – megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett – szervereken,
ill. jelszóval védett számítógépeken, valamint papír alapon zárható irattároló szekrényekben és helyiségekben tároljuk.
A papír alapú iratok kézi irattári őrzési idejének lejártát és archiválását követően a személyes adatokat is tartalmazó
dokumentumok a SZIOK zárható központi irattári helyiségeiben kerülnek elhelyezésre, ill. a hatályos Irattári tervben
foglaltak szerinti ideig megőrzésre.
Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök
használatával óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében, megakadályozzuk azok elvesztését, illetéktelen
felhasználását vagy módosítását. Azon szerződéses partnereink, akik a velünk fennálló üzleti kapcsolataik alapján
hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezek titokban tartására.
Az adatkezelés célján kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
Az adatkezelés célja
Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés
igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi
szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.
Az egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet (szerződéses kapcsolat, ajánlatkérés,
állásajánlatra jelentkezés, weboldal látogatás, hírlevél), ezért az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen
jogalap is fennáll.
Az adatkezelés célját illetően: minden adatkezelésünkre vonatkozóan irányadó, hogy az adatok kezelésének,
ill. megőrzésének idejét az adatkezelés konkrét célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamely adatra, akkor
minden esetben a hosszabb őrzési idő érvényesül.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló
1997. XLVII. törvény;
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.)
NM rendelet;
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/17 rendeletének 6.
cikk (1) a), b), c) pontja alapján
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Az adatkezelés jogalapját illetően:

ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, akkor az adatokat a szerződés fennállása alatt,
ill. megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük,

ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a
hozzájárulását, ill. az adatkezelési cél megvalósulásáig,

ha jogszabály teszi kötelezővé számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt
személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési ideig tároljuk,

ha az adatkezelés jogalapja valamely jogos érdekünk, külön tájékoztatjuk az adott adatkezelés időtartamáról;
Adatfeldolgozó igénybevétele
Az Ön által megadott személyes adatokhoz jogosultak hozzáférni:
a)
az általunk bizonyos okokból igénybe vett adatfeldolgozók,
b)
azoknak a munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozók, akiknek a munkája az
adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges,
c)
harmadik fél az Ön által kínált termék vagy szolgáltatás igénybe vételének lehetővé tétele érdekében,
d)
hatóságok az általuk kötelezően előírt adatszolgáltatások, jogi kötelezettségek teljesítése érdekében;
Kezelt adatok köre
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Önről a következő adatokat kezeljük a gyógykezelése
kapcsán.
név
születési név
születési idő
születési hely
állampolgárság
TAJ szám
anyja neve
lakcím
telefonszám
egészségügyi adatok
hozzátartozó, vagy gondnok neve, telefonszáma
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles
személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
Kamerarendszer
Tájékoztatjuk, hogy a Kórház vagyon és személy védelmi célból kamerákat helyezett ki az épület főbejáratánál.
A kamerafelvételek adatkezelésének jogalapja: külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint történik a
munkáltató jogos érdeke alapján.
Személyi ellenőrzés
A Kórház megbízásából a vagyonvédelmi szolgáltató jogosult a kórház területére belépő vagy onnan kilépő személyek
csomagjának bemutatását kérni a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett.
Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük
meg:
egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
zárójelentést legalább 50 évig;
képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől
számított 30 évig;
amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított
8 évig őrizzük.
a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi felvevőegységen legfeljebb
3 napig tároljuk.
Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az az alábbi jogok illetik meg:
Adatkezelés korlátozásához való jog: ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén
alapszik, Ön jogosult arra, hogy az adatokat elektronikus formában megkapja, azokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, ill. kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
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Az elfeledtetéshez való jog: kérheti, hogy az adatkezelő által nyilvánosságra hozott a személyes adatokat,
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy-e személyes adatok másolatának, másodpéldányának
törlését az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével.
Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatainak átadását vagy továbbítását.
Hozzáférés joga, mely tájékoztatást jelent arról, milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről. Ön jogosult
arra, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a SZIOK adatvédelmi
tisztviselőjétől, továbbá arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. A másolat készítése első
alkalommal ingyenes, a további másolatokért ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha elektronikus úton
nyújtja be kérelmét, joga van ahhoz, hogy az adatokat elektronikus formátumban kapja meg.
Hozzájárulás visszavonásának joga;
Helyesbítés joga: kérheti egy vagy több adatának helyesbítését.
Tiltakozás joga: ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges Ön élhet a tiltakozás jogával. Ebben az esetben az adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha bizonyítjuk,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel
szemben.
Törlés joga: kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.
Panasztétel joga: jogellenes adatkezelés esetén elsőként az adatkezelőhöz fordulhat jogorvoslatért a
titkarsag@szentimrekorhaz.hu e-mail címen, vagy a SZIOK 1502 Budapest, Pf.: 4. levelezési címen.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az
adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
illetve bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Kórház címére
vagy elektronikusan adatvédelmi tisztviselő részére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon
belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője
elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő
ellátás során” címmel.
Változtatás jogát fenntartjuk.
Kelt: Budapest 2020. május 05.
Jelen dokumentum aláírásával Ön hozzájárulását adja a SZIOK részére közölt személyes adatai kezeléséhez
(amennyiben az adatok kezelésének alapja a hozzájárulás) és egyúttal nyilatkozik arról, hogy személyes adatai
kezelésével kapcsolatosan egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az
adatkezelésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, az Ön jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
A
kórház
Adatvédelmi
és
adatbiztonsági
szabályzata
a
https://www.szentimrekorhaz.hu/hu/adatkezelesiszabalyzat.html linken érhető el.
Budapest, 20….. …………………… …..
hozzájárulok

nem járulok hozzá
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