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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

1. Preambulum
Jelen szabályzat illetve tájékoztató célja, hogy rögzítse a munkáltató és szolgáltató
SPEKTRUM MED Kft. ( a továbbiakban: Adatkezelő, Munkáltató, Szolgáltató ), továbbá
a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő,
valamint bármilyen egyéb módon kapcsolatba lépő természetes személyek ( a továbbiakban
együttesen: Érintett, Munkavállaló, Páciens ) jogait és kötelezettségeit, illetve biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt egyes fogalmak magyarázatát, valamint a
felhasznált jogszabályok felsorolását az I., illetve II. számú melléklet, a páciensek által
kitöltendő – személyes adatokat is tatalmazó - kórlapot ( anamnézis ) a III. számú melléklet,
az adafeldolgozók listáját illetve elérhetőségei az IV. számú melléklet tartalmazza.

2. Az adatkezelés elvei – általános tájékoztató:
Az adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi alapelveknek megfelelően jár el:
Az adatkezelő vállalja, hogy
1. személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2. személyes adatoatk csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és azokat
nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);
3. kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns adatokat kezel,
továbbá, hogy az adatkezelési tevékenységét a feltétlenül szükséges adatok
minimumára csökkenti („adattakarékosság”);
4. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölésre vagy helyesbítésre
kerüljenek; („pontosság”);
5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
(„korlátozott tárolhatóság”);
6. a személyes adatokat kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket
alkalmaz, amellyel biztosítható a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
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Az adatkezelő különleges adatokat kizárólag jogszabály kötelező rendelkezése, illetve az
érintett ( törvényes képviselője ) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kezel, továbbá
kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére nem továbbítja.
Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában
semmilyen körülmények között nem adja át illetve továbbítja harmadik fél részére.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel
személyes adatok átadására az adatkezelőt, aki törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja
a kért és rendelkezésre álló információkat.
Az adatkezelő munkavállalóinak adatait és a működéssel összefüggésben kezelt személyes
adatokat az ügyvezetőkön kívül az adatkezelő azon munkavállalói illetve a bérszámfejtést
végző szerződéses partner ( adatfeldolgozó ) ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez
szükséges célokból a feladatok teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben, akik az
adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek ( címzettek ).
Az adatkezelő pácienseinek egészségügyi adatait a kezelést végző orvos, az egészségügyi
szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (
adatfeldolgozó ) jogosult megismerni ( címzettek ).
A fentiektől eltérő kivételes esetekben az adatkezelő a címzettekről ( címzettek kategóriáiról
) külön tájékoztatást ad.
Az adatkezelő a részére átadott személyes adatok helyességét nem vizsgálja, azokat nem
egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információkkal.
Amennyiben a személyes adat felvételét az adatkezelő munkavállalója végzi, az érintettet
köteles a jelen tájékoztatónak megfelelően előzetesen és teljes körűen tájékoztatni, különösen
arról, hogy a személyes / egészségügyi adatok szolgáltatása kötelező vagy önkéntes.
Az adatkezelő az érintettek részére nyújtandó - adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének elsősorban a jelen tájékoztató útján kíván eleget tenni.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban további
felvilágosításra van szüksége, vagy kérdése van, az adatkezelő ügyvezetői - egy előre
egyeztetett időpontban - készséggel állnak rendelkezésre személyesen, vagy a 3. pontban
meghatározott elérhetőségek valamelyikén.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket ( törvényes képviselőjét ), hogy abban az
esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátó-hálózathoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló
hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni az
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egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 12. § alapján.

3. Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő neve: SPEKTRUM MED kft.
Székhelye: 9023 Győr, Somogyi Béla u. 53.
Adószáma: 13731856-1-08.
Cégjegyzékszáma: 08-09-014033.
Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Képviseli: Dr. Jáksó Norbert és Dr. Bús Gábor ügyvezetők önállóan
Az adatkezelő telefonszáma: 0696424672,
Az adatkezelő email elérhetősége: jakso@spektrummed.hu
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat.

4. Az adatkezelő által tervezett adatkezelési műveletek leírása –
részletes tájékoztató:
4.1. A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő személyes adatok kezelése

az érintettek köre: az adatkezelővel munkaviszonyban ( munkavégzésre irányuló
jogviszonyban ) álló természetes személyek
az adatkezelés célja: az adatkezelő számára társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvényekben rögzített kötelezettségek teljesítése ( figyelemmel a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló,
illetve az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakra ):



a társadalombiztosítási nyugellátási jogviszonnyal kapcsolatban nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja; illetve 9. cikk (2) b) illetve h) pontja
alapján
kötelezettséget megállapító jogszabály: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 96. § )
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a kezelt adatok köre:














név ( születési név ),
lakcím, tartózkodási hely,
születési hely, idő,
anyja születési neve,
állampolgárság,
családi állapot,
nyugellátásra vonatkozó adatok ( foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatok;
megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatok; rokkantság fokára, az
egészségkárosodás, egészségi állapot mértékére, a szakmai munkaképességre, a
rehabilitálhatóságra, továbbá az egészségi állapotra vonatkozó adatok, amennyiben
jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása az egészségi állapot
figyelembevételével történik; a hozzátartozókra vonatkozó adatok, amennyiben
jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása a hozzátartozói minőség
figyelembevételével történik ),
bérjegyzék adatai,
TAJ-szám,
adóazonosító jel
nyugdíjas munkavállalók törzsszáma
a nyugdíj összege

az adatkezelés időtartama: határidő nélkül a GDPR 6. cikk. c) pontjának megfelelően a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről Szóló 1995. évi LXVI.
törvény ( Ltv. ) 4. § alapján, valamint a GDPR 6. cikk d) pontjának megfelelően az Ltv. 3. § j)
alapján ( jelentős, az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból
nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat ).
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:



az ügyvezetők
a munkaügyi adatkezelést végző adatfeldolgozó

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása jogszabályon alapul, az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén a munkáltatónál ( adatkezelő ) munkaviszony nem létesíthető.

4.2. A bevallási kötelezettségéhez kapcsolódó személyes adatok kezelése
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az érintettek köre: az adatkezelővel munkaviszonyban ( munkavégzésre irányuló
jogviszonyban ) álló természetes személyek
az adatkezelés célja: az adatkezelő számára az adózás rendjéről szóló törvényekben rögzített
kötelezettségek teljesítése, továbbá az érintettekre vonatkozó egyéb, adókkal, járulékokkal,
társadalombiztosítási és egyéb ellátásokkal, azok bevallásával, levonásával, valamint ezen
jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és bejelentési kötelezettségekkel
összefüggésben, így különösen:









bejelentési illetve adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése;
havi adó- és járulék-bevallási kötelezettség teljesítése,
egyes meghatározott juttatások ( reprezentáció, telefon magáncélú használat )
elszámolása,
az egyes érintettek számára az igénybe vehető adókedvezmények érvényesítése,
a keresőképtelenségéhez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek teljesítése,
a munkavállaló társadalombiztosítási jogviszonyával kapcsolatban bejelentési,
nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési kötelezettség
teljesítése,
magán-nyugdíjpénztári befizetések teljesítése,

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja); alapján
kötelezettséget megállapító jogszabály:









az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9. §, 10. §, 42. §, 46. §, 50. §, 1
melléklet 3. 6. 7. pontok;
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint
az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 27/A. §;
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény )
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, ( különösen a 70. § )
a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a
pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.)
Korm. rendelet

a kezelt adatok köre:


név ( születési név ),

8

















lakcím, tartózkodási hely,
születési hely, idő,
anyja születési neve,
állampolgárság,
családi állapot,
nyugellátásra vonatkozó adatok,
bérjegyzék adatai,
TAJ-szám,
adóazonosító jel,
gyermekek kora és száma, adószáma, TAJ száma,
iskolai végzettség igazolása
előző munkahely adatai
magnyugdíjpénztári tagságra vonatkozó adatok
gyermeket nevelő munkavállaló esetén a másik szülő adóazonosító jele
munkaviszony alatt született gyermek anyakönyvi kivonata ( apát megillető
pótszabadság számításához ) fénymásolatban

az adatkezelés időtartama: 7 év, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. §.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
közül azokat, amelyeket társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő kötelezettségei
teljesítése körében is kezel, az adózás rendjéről szóló törvényben előírt 7 éves időtartamon
túl, - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről Szóló 1995. évi
LXVI. törvény ( Ltv. ) 4. § alapján – az adattakarékosság alapelvének fokozott figyelembe
vétele mellett - határidő nélkül tovább kezeli. Ezen adatok határidő nélküli kezelésének
jogalapja: GDPR 6. cikk c) pont : az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (
Ltv. 4. § ), illetve GDPR 6. cikk d) pont az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges.
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:



az ügyvezetők
a munkaügyi adatkezelést végző adatfeldolgozó

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása jogszabályon alapul, az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén a munkáltatónál ( adatkezelő ) munkaviszony nem létesíthető.

4.3. Munkaszerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

az érintettek köre: az adatkezelővel munkaviszonyban álló természetes személyek
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az adatkezelés célja: a munkaszerződés megkötése és teljesítése, a munkafolyamatok
megszervezése, valamint a kontrolling
az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja);
a kezelt adatok köre:













név ( születési név )
lakcím
tartózkodási hely
születési hely, idő
anyja születési neve
bankszámlára történő utaláshoz szükséges adatok
telefonszám ( lehetséges több telefonszám megadása is )
személyi igazolvány száma
iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot illetve nyelvtudást tanúsító dokumentumok
megnevezése és száma
vezetői engedély (és Gépjármű Képesítési Igazolvány) száma
további jogviszony adatai
önkéntes nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó adatok

az adatkezelés időtartama: a munkaviszony fennállása alatt, illetve megszűnését követő 3
év, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § alapján.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
közül azokat, amelyeket társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő kötelezettségei
teljesítése körében is kezel, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt 3
éves időtartamon túl – az adattakarékosság alapelvének fokozott figyelembe vétele mellett határidő nélkül tovább kezeli. Ezen adatok határidő nélküli kezelésének jogalapja: GDPR 6.
cikk c) pont : az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése ( Ltv. 4. § ), illetve
GDPR 6. cikk d) pont az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges.
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:



az ügyvezetők
a munkaügyi adatkezelést végző munkavállalók
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Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása jogszabályon alapul, az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén a munkáltatónál ( adatkezelő ) munkaviszony nem létesíthető.

4.4. A munkavállalók egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatok kezelése

az érintettek köre: az adatkezelővel munkaviszonyban ( munkavégzésre irányuló
jogviszonyban ) álló természetes személyek
az adatkezelés célja: az érintettek foglalkozás-egészségügyi illetve megváltozott
munkaképességével összefüggő – adatkezelőt terhelő - jogi kötelezettségek teljesítése,
az adatkezelés jogalapja:




az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az
érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós
vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé
teszi GDPR 9. cikk (2) bek. b), illetve
az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében,
továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel GDPR 9.
cikk (2) bek h) pontja alapján

kötelezettséget megállapító jogszabály:





a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (3) illetve 120. §;
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §;
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. §; 13. § (4); 14. § (6)

a kezelt adatok köre:
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egészségi állapotra vonatkozó adat a foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal
összefüggésben ( az érintett az adott munkakörre, tevékenységre, alkalmas,
ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas )
egészségi állapotra vonatkozó adat megváltozott munkaképességgel összefüggésben

az adatkezelés időtartama:




a foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal összefüggésben kezelt adatokat a
munkaviszony megszűnését követően az adatkezelő megsemmisíti, azokat a
munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi meg 30 (
bizonyos esetekben 40 ) évig a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 14. §. (6) alapján
a megváltozott munkaképességgel kapcsolatban kezelt adatokat az adatkezelő a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (7) pontjának megfelelően a
munkaviszony megszűnését követő 5 évig tárolja, kivéve, ha nyugellátás ( egyéb
ellátás ) megállapítása / folyósítása egészségügyi állapot figyelembe vételével
történik, lásd 4.1. pont

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:



az ügyvezetők
a munkaügyi adatkezelést végző munkavállalók illetve adatfeldolgozó

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása jogszabályon alapul, az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén a munkáltatónál ( adatkezelő ) munkaviszony nem létesíthető.

4.5. Az adatkezelő által nyújtott egészségügyi ellátással összefüggő adatkezelés

az érintettek köre: az adatkezelővel – mint egészségügyi ellátást biztosító szervezettel –
kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásaikat igénybe vevő természetes
személyek ( függetlenül attól, hogy beteg-e vagy egészséges )
az adatkezelés célja:






az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a betegjogok érvényesítése.
az adatkezelőre vonatkozó jogi ( adatszolgáltatási ) kötelezettségek teljesítése
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az adatkezelés jogalapja:




az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c); illetve
az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez GDPR 9. cikk (2) a);
az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból,
orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve
egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében
szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött
szerződés értelmében; GDPR 9. cikk (2) h)

kötelezettséget megállapító jogszabály: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 9. § (1)
a kezelt adatok köre:




az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés körülményeire, okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által
közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló
mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás)
az érintett a családi és utóneve, születési neve, neme, születési helye és ideje, anya
leánykori családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási helye, a társadalombiztosítási
azonosító jele ( TAJ száma )

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy
a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő adatokon kívül - mely
egészségügyi adat felvétele szükséges a fenti célból. 1997. évi XLVII. törvény 9. § (1)
az adatkezelés időtartama a 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) – (3) alapján:






Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült
felvételek, az arról készített leletek kivételével - az adatfelvételtől számított legalább
30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt
követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a
nyilvántartást meg kell semmisíteni.
Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10
évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell
megőrizni.
Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a
kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.
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a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:




a kezelést végző orvos
a kezelésben részt vevő egészségügyi szakdolgozó
az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy ( attól
függetlenül, hogy az adatkezelő, vagy az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő
adatfeldolgozó alkalmazásában áll e ) 1997. évi XLVII. törvény 10. §

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása önkéntes, az érintett nem köteles azokat megadni. Abban az esetben, ha az
érintett önként fordul az egészségügyi ellátó-hálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő
egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, amelyről az érintettet
(törvényes képviselőjét) az adatkezelő a jelen tájékoztató útján tájékoztatja. ( 1997. évi
XLVII. törvény 12. § )

4.6. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

az érintettek köre: az adatkezelővel levélben ( e-mailben ), telefonon illetve személyesen
kapcsolatba lépő természetes személyek;
az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügy elintézése, tájékoztatás nyújtása
az adatvédelmi szabályok által rögzített keretek között;
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);
A jelen pontban körülírt az adatkezelésre nem a munkaviszonnyal összefüggésben kerül sor,
az adatkezelés a munkáltatói jogok gyakorlásával nem áll kapcsolatban.
a kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvétel során rögzített adatok,
az adatkezelés időtartama:



a kapcsolat-felvétel során rögzített személyes adatokat azon ügy elintézéséig, amelyre
a kapcsolatfelvétel irányult, de legfeljebb 45 napig
egyebekben a hozzájárulás visszavonásáig

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:


az ügyvezetők
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a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügyet intéző munkavállaló

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása nem kötelező. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a munkáltató a
kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügyet elintézni nem tudja.

4.7. Adatkezelés az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával összefüggésben

az érintettek köre: az adatkezelővel munkaviszonyban ( munkavégzésre irányuló
jogviszonyban ) álló természetes személyek, illetve az adatkezelő rendelőjébe belépő, illetve
privát parkolót igénybe vevő természetes személyek
az adatkezelés célja: az élet, testi épség és személyi szabadság védelme, vagyonvédelem
biztosítása
az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja);
Az adatkezelő jogos érdeke: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § - 31. §.
a kezelt adatok köre: az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített kép
az adatkezelés időtartama: a felvételeket az adatkezelő a rögzítést követő 30 nap elteltével
automatikusan megsemmisíti, kivéve, ha annak megőrzésére bűncselekmény vagy
szabálysértés felderítéséhez szükséges, illetve a megőrzését valamely hatóság elrendeli. 2005.
évi CXXXIII. törvény 31. § (3) d) alapján
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:



az ügyvezetők
az ügyvezetők előzetes engedélyével az érintett ( felvételen látható személy ),
amennyiben az mások személyiségi jogát nem sérti

az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos tájékoztatás:
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített
kép felvételek tárolása az adatkezelő saját rendszerén, zárt helyiségben, külön szerveren,
titkosított formában történik.
A felvételeket kizárólag ügyvezetők, az ügyvezetők engedély alapján az érintett, illetve
bizonyos esetben rendvédelmi szervek tagjai bűncselekmény gyanúja esetén jogosultak
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megismerni ( visszanézni ). A felvételeket az adatkezelő nem továbbítja, azokat kizárólag az a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-nak megfelelően adja át harmadik személy részére.
Amennyiben a felvételek visszajátszása során olyan szabályszegés látható, amely alapján az
érintett személlyel szemben az adatkezelő bármilyen intézkedést ( pl.: figyelmeztetés,
kártérítés, munkaviszony megszűntetése, feljelentés ) alkalmaz, az érintett jogosult a felévelt
3 munkanapon belül megtekinteni az ügyvezető jelenlétében.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az elektronikus megfigyelő eszközök
elhelyezése nem sérti az emberi méltóságot, ennek megfelelően nincsenek megfigyelő
eszközök elhelyezve öltözőkben, a zuhanyzókban, az illemhelyeken, továbbá a munkavállalók
munkaközi szünetének eltöltése céljából kijelölt helyiségben.
az elektronikus megfigyelő eszközök elhelyezése, látószöge, célja:




a kamera figyeli a bejáratot, a személygépjármű-bejárót illetve a parkolót,
vagyonvédelmi célból;
kamerák vannak elhelyezve a váróban, céljuk a vagyonbiztonság, a páciensek
értékeinek védelme;
kamerák vannak elhelyezve a rendelőkben, amelyek célja a higiéniás szabályok
betartásának ellenőrzése, az ellátásbiztonság fokozása ( annak nyomon követése, hogy
az egyes kezelések között nincs e rosszul a beteg ), a veszélyes anyagok őrzsének
biztosítása, illetve a vagyonvédelem.

4.8. A számviteli törvény szerinti kötelező adatkezelés

az érintettek köre: valamennyi szolgáltatást igénybe vevő természetes személy
az adatkezelés célja: az adatkezelő számviteli törvényekben rögzített kötelezettségeinek való
megfelelés biztosítása ( az adatkezelő a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatokat köteles megőrizni )
az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján ( kötelezettséget megállapító
jogszabály: a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) )
a kezelt adatok köre: teljes név, számlázási cím, kezelés megnevezése, ellenértéke
az adatkezelés időtartama: a teljesítést követő 8 évig
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
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az ügyvezetők

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása jogszabályon alapul, az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén az adatkezelő nem tud szolgáltatást nyújtani.

4.9. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

az érintettek köre: valamennyi – szolgáltatást igénybe vett vagy vevő - természetes személy,
aki él a panasz lehetőségével
az adatkezelés célja: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások kezelése
az adatkezelés jogalapja:




az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján ( kötelezettséget megállapító jogszabály: a
fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény 17/A. - § 17/C. §, valamint az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) e) )
az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az
érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós
vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé
teszi GDPR 9. cikk (2) bek. b) pontja alapján

a kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje,
módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó
panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a
jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma; a
szóban ( telefonon ) előterjesztet panasz esetén a telefonbeszélgetést rögzítő hangfelvétel.
az adatkezelés időtartama: a jegyzőkönyv elkészültét követő 5 évig
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Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok
szolgáltatása jogszabályon alapul, a panasz felvétele illetve a panaszkezelési eljárás
lefolytatása érdekében az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása
esetén az adatkezelő nem tud eleget tenni a panaszban foglaltaknak.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a betegjogi, képviselő eljárása során
keletkezett - egészségügyi és személyazonosító adatot is tartalmazó - dokumentációt az eljárás
befejezését követően a kormány által kijelölt szervnek kell átadni, ezen dokumentációk
megőrzési ideje legalább 30 év.

5. Az egészségügyi célból végzett adatkezeléssel kapcsolatos speciális
rendelkezések
Az érintett ( beteg ) jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban
szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
Az adatkezelő elkötelezett az érintettek személyi azonosító, illetve egészségügyi adatainak
megóvása érdekében, ezért tájékoztatási kötelezettségének kizárólag személyesen – az érintett
azonosítását követően – tesz eleget. Telefonos illetve elektronikus vagy postai levél útján
történő megkeresés esetén az adatkezelő munkatársainak nem áll módjában tájékoztatást adni.
Az érintett ( beteg ) jogosult:






a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy
másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni,
az 1997. évi CLIV. törvény 137. § b) pontjában foglaltak szerint a járóbetegszakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni,
egészségügyi adatairól - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos
véleményt kapni.

Az érintett jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó - egészségügyi
dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más
adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás
egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy
az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Az érintett jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása
során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok)
csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
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Az érintettnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről
kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes
megismeréséből.
Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell,
amennyiben ezt:
 törvény elrendeli,
 mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.
Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását, gondozását végző személlyel
közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi
állapotának károsodásához vezethet.
Az érintett bizonyos – jogszabály által meghatározott – esetekben az egészségügyi
adatok megadása köteles. Ilyen eset lehet:










ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a 1997. évi XLVII. törvény 1. számú
mellékletében felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy
fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
ha arra a 1997. évi XLVII. törvény 2. számú mellékletben felsorolt szűrő- és
alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
heveny mérgezés esetén,
ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 1997. évi XLVII. törvény 3. számú melléklet
szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi
állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve
szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot
elrendelte,
ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti
ellenőrzés céljából van szükség.

Az adatkezelő személyazonosító adatokat adatfeldolgozóként - az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 4. § (2) a) pontja alapján - egészségügyi szakember-képzés céljából is kezel. Az
adatfeldolgozásról szóló megállapodást a képző intézménnyel ( adatkezelő ) kötött szerződés
tartalmazza.
A szakember-képzésben részt vevő – gyakorlatot teljesítő – személyek a vonatkozó 1997. évi
XLVII törvény 3. § g) pontja alapján betegellátónak minősülnek, így a kezelés során a
jelenlétükhöz az érintett külön hozzájárulására nincs szükség ( 1997. évi XLVII törvény 17. §
(1) ).
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Az adatkezelő a tudomására jutott valamennyi egészségügyi és személy-azonosító adatot
köteles megtartani, amely kötelezettség kiterjed az adatkezelőnél munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló bármely egyéb jogviszonyban álló személyekre is.
Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha:




az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes
képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint
kötelező,
az érintett egészségi állapotában hirtelen olyan változás áll be, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen
életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

6. Sütik (cookie-k):
Az adatkezelő rögzíti, hogy az általa fenntartott weboldal ( http://www.spektrummed.hu/ )
kizárólag általános tájékoztatási illetve marketing feladatokat lát el, működése során az
adatkezelő személyes adatokat tartalmazó sütikhez nem fér hozzá.
Süti ( cookie ) alatt azokat fájlokat vagy információ darabkák értjük, amelyeket az érintett
böngészője tárol el a webáruház használata során.
A sütik tárolásának helye a felhasználó számítógépe, a felhasználó bármikor dönthet azok
törléséről, továbbá olyan beállításokat is választhat az általa használt böngészőben, amelyek
alapértelmezetten kizárják a sütik tárolását.

7. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai ( GDPR 15-22. cikk )
7.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog:
Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá nem érinti a más jogcímen ( pl: a
szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettség
teljesítése ) folyamatban lévő adatkezelés jogszerűségét.
7.2. Az adatokhoz való hozzáférés ( tájékoztatás ) joga:
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Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy
hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve
tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles az adatkezelő az
érintett részére megküldeni.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A tájékoztatásban az adatkezelő a következő információkat adja meg:
 mi az adatkezelés célja,
 mik az érintett személyes adatok ( illetve azok kategóriái ),
 kik a továbbított adatok címzettjei,
 mi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 az érintett jogarira vonatkozó tájékoztatás ( kérheti az adatok helyesbítését, törlését,
korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen ),
 felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu) panasszal fordulhat,
 ha harmadik személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos
információra.
7.3. A helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse,
javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
7.4. A törléshez való jog:
Ön kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa tárolt
személyes adatokat, amennyiben:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
 az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett olyan személyesadat-kezelés ellen tiltakozik, amely
közvetlen üzletszerzés érdekében történik;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok
kezelésével kapcsolatosan került sor.
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 vitatja a személyes adatok pontosságát ( ebben az esetben a korlátozás személyes
adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig tart );
 az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett az adatok törlése helyett azok
felhasználásának korlátozását kéri;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
 tiltakozott az adatkezelés ellen ( ebben 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 )
Az adatkezelő azt az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, a korlátozás
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
7.6. Adathordozhatóság:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
amennyiben:
 az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
 az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
Az Ön adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkében
foglaltakat, továbbá nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.7. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
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Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon,
amennyiben az adatkezelés jogalapja:
 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, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
 profilalkotás
Az Ön tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
Az adatkezelő eljárása az érintett tiltakozása esetén
Az adatkezelő a tiltakozást minden esetben köteles megvizsgálni. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja.
A vizsgálat a kérelem megalapozottságára terjed ki. Az adatkezelő a döntéséről a kérelmezőt
írásban ( illetve a kapcsolatfelvétel során használt kommunikációs csatornán keresztül )
tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt - megszünteti, és az adatokat zárolja. Az adatkezelő köteles
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben, ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, valamint abban az
esetben is, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat. Az
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érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
fordulhat a bírósághoz.
7.8. Panasztételi lehetőség
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
7.9. Bírósági jogérvényesítés
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az érintett
választása szerint az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti, vagy az
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a felügyeleti
hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett
jogai megkövetelik.

7.10. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

24

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem kizárólag az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az a személy, aki az adatkezelő részére más harmadik személy adatait adja át, vagy nem
valós adatokat szolgáltat, a jogellenes adatkezelésből fakadó károkért teljes felelősséggel
tartozik.

8. Adatvédelmi incidens:
Az adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti azt az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
Az adatkezelő bejelentésben:
 ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 közli a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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Az adatkezelő az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés igazolása érdekében nyilvántartja
az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, továbbá a kapcsolattartó nevéről és
elérhetőségeiről, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményekről,
végül pedig az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedésekről, ide értve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

9. Adatbiztonság:
Az adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor, és az adatkezelés során olyan
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, továbbá olyan szükséges
garanciákat épít be, amelyek a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai figyelembevételével
alkalmasak az érintettek jogainak adatvédelmi elvek szerinti védelmére. ( beépített és
alapértelmezett adatvédelem )
Az adatkezelő – amennyiben az adatkezelés informatikai rendszer igénybevételével történik az informatikai rendszereihez való hozzáférési jogosultságot csak az adatkezelővel
munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban álló személy részére ad.
Az adatkezelő a magas szintű adatbiztonság érdekében elkülönített jogosultsági szinteket
alakít ki, amelyek kiosztása során az adatkezelő minden felhasználó részére csak a munkaköri
( illetve megbízási szerződésben rögzített ) feladatának ellátásához szükséges mértékben, és a
szükséges időtartamig enged hozzáférést személyes adatokhoz.
Az adatkezelő minden munkavállalója ( ide értve a megbízási jogviszony keretén belül
munkát végző személyeket is ) a munkavégzés során szigorú titoktartási szabályok szerint
köteles eljárni.
Amennyiben az adatkezelés nem informatikai rendszer útján történik ( papír alapú adatkezelés
), az adatkezelési művelet során keletkezett dokumentumokat az adatkezelést végző személy
nem hagyja őrizetlenül, a művelet befejeztével azokat elzárja.
Az adatkezelő az általa használt helyiségeket és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt
adatok védelme érdekében különböző rendszereket működtet (pl.: riasztó, kamerák,
tűzvédelmi rendszerek stb.).
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Az adatkezelő az adatokat saját vagy bérelt szervereken tárolja. Az adatokat tároló
informatikai eszközök őrzése minden esetben zárt szerverteremben történik, jogosultság
ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az adatkezelő többszintű tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát az esetleges külső
támadásoktól, továbbá a kezelt adatokat tartalmazó adatbázisokról biztonsági másolatokat
készít ( készíttet ) annak érdekében, hogy védje azokat az informatikai eszköz
meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes
megsemmisítéstől.

10. Záró rendelkezések:
A jelen tájékoztató a hatályos jogszabályok, továbbá rendelkezésre álló - Felügyeleti
Hatóság által kibocsátott - állásfoglalások alapján, elsősorban az általános adatvédelmi
rendeletnek ( GDPR ) való megfelelés érdekében készült. A tájékoztató elkészítésekor
hatályos jogi környezet megváltozása, illetve az irányadó joggyakorlat jelentős átalakulása
esetén az adatkezelő a jelen szabályzat illetve tájékoztató tartamát felülvizsgálhatja és a
szükséges módosításokat a felek egyidejű tájékoztatása mellett eszközölheti.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az adatkezeléssel illetve az Ön megillető
jogokkal kapcsolatban, az adatkezelő elérhetőségein tájékozódhat.
Kelt: Győr, 2018. május 25. napján
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I. melléklet - Fogalom meghatározások:
érintett: bármely természetes személy, akit személyes adat alapján –így például név, cím,
születési hely, idő azonosító jele, stb. - alapján azonosítottak vagy - közvetlenül vagy
közvetve – ezen adatok alapján azonosítható
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja, illetve
adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy
amely az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá
kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele; vagyis bármely –az érintetten és az adatkezelőn kívüli- személy számára történő
hozzáférhetővé tétele
adattörlés: olyan művelet, mely az adatokat felismerhetetlenné teszi, olyan módon, hogy a
helyreállításuk többé már nem lehetséges;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
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megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv;
maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi,
nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a
történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok folyamatos
ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem
vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat;
egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint
a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy
róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat
befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
személyazonosító adat egészségügyi ellátással összefüggésben az 1997. évi XLVII.
törvény alapján: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító
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jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas
vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett
közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek
érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást,
valamint a szülészeti ellátást is;
orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy
bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész;

érintett

sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe
kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;
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II. melléklet - Felhasznált jogszabályok:






















AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( Általános Adatvédelmi Rendelet, a
továbbiakban: „GDPR” )
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról ( „Infotv.” );
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről ( Tbj. );
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról ( Tny. );
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről ( Art. )
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( Mt. )
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről ( Ltv. )
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól ( Szvtv. )
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
és a garantált bérminimum megállapításáról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint az
annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
és egyes törvények módosításáról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről ( Eütv )

31

III. melléklet - Anamnézis
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IV. melléklet - Adatfeldolgozók igénybe vétele
Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a vele szerződéses viszonyban
álló adatfeldolgozó részére továbbítja ( címzett ).
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére nem továbbítja, azokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen
körülmények között nem adja át harmadik fél részére.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az
adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy
tagállami jog kötelezi.
Az adatkezelő kijelenti, hogy adatfeldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés
GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító,
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

1. A könyvelési / bérszámfejtési feladatok végző adatfeldolgozó:
név / cégnév: ERMI-TIM Kft.
cím / székhely: 9012 Győr, Ybl sétány 17.
email-cím: vegh.imre@ermi-tim.hu

2. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat végző adatfeldolgozó:
név / cégnév: Dr. Kustos Zsolt
cím / székhely: 9011 Győr, Sugár út 94
telefonszám: 06 96 349 225

3. Fogtechnikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó:
név / cégnév: BASICDENT Fogtechnikai Kft.
cím / székhely: 9024 Győr, Pásztor utca 12. A. ép.
email-cím: BASICDENT@BASICDENT.HU

