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GDPR_DPP_2018
Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A Fogdinasztia Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Petőfi
Sándor utca 28.; cégjegyzékszáma: 13-09-097207; adószáma: 13180023-2-13) és a DRO-BE DENT
Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Petőfi
Sándor utca 28.; cégjegyzékszáma: 13-09-082652; adószáma: 11870481213), mint közös adatkezelők (a
továbbiakban egységesen: „közös adatkezelők”) ezúton teszik közzé a gyógykezelés és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatójukat. Az érintett
természetes személyek jelen adatkezelési tájékoztatót adatkezelő weboldalán, valamint jelen
adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete szerinti szolgáltatási helyeken korlátozás nélkül elérhetik.
1. Értelmező rendelkezések
1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában gyógykezelésnek minősül 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, valamint a mentést és betegszállítást is.
1.2. Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában egészségügyi adatnak minősül az érintett
természetes személy 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).
1.3. A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatkezelés”, „adatfeldolgozás”, „adatvédelmi incidens”,
„felügyeleti hatóság” és „harmadik fél” kifejezések a 1.4. pontban hivatkozott Általános
Adatvédelmi Rendelet 4. cikkében meghatározott jelentéstartalmukkal bírnak, annak
megfelelően értelmezendők.
1.4. „Általános Adatvédelmi Rendelet”: 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).
2. Az adatkezelési tájékoztató célja
2.1. Jelen adatkezelési tájékoztató célja a vonatkozó jogszabályokkal, hatósági előírásokkal és a
közös adatkezelők egyéb belső szabályzataival összhangban:
2.1.1. a közös adatkezelők által kezelt adatok tekintetében az adatvédelem alkotmányos
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek az érvényesülésének biztosítása,
2.1.2. a jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatásának és jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalának megakadályozása,
2.1.3. a közös adatkezelők által vezetett nyilvántartások adatvédelmi előírások szerinti
kezelési rendjének meghatározása,
2.1.4. a közös adatkezelők szervezetein belül egységes adatvédelmi és adatbiztonsági
szemlélet kialakítása, az adatvédelmi jogszabályok, rendeletek és vállalati előírások
maradéktalan érvényesítése mellett,
2.1.5. az adatvédelmi előírások megsértésének megakadályozása, a megfelelő és az esetleges
felelősségre vonás alapjául szolgáló adatvédelmi, adatbiztonsági rendszer, felügyeletiés ellenőrzési eljárások működtetésével.
3. Az adatkezelési tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya
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3.1. Az adatkezelési tájékoztató személyi hatálya kiterjed a közös adatkezelőkre, azon természetes
személyekre, akik adatait a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
3.2. Az adatkezelési tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a közös adatkezelők mindazon
adatkezeléseire, amelyek a vele munkaviszonyt létesíteni kívánó, vele munkaviszonyban álló és
vele munkaviszonyban állt természetes személyek adatait tartalmazzák, továbbá kiterjed a
közös adatkezelőkkel egyéb módon kapcsolatba kerülő természetes személyekre.
3.3. Az adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya: jelen adatkezelési tájékoztató a jóváhagyás, és az
erről szóló ügyvezetői utasítás kiadásának napján lép érvénybe. További rendelkezésig,
határozatlan ideig hatályos.
4. Az adatkezelés alapelvei
4.1. A személyes adatok:
4.1.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”);
4.1.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
4.1.3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
4.1.4. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(„korlátozott tárolhatóság”);
4.1.5. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
5. Adatbiztonság
5.1. A közös adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak a kezelt személyes adatok
biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és
fenntartják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, amelyek részére a személyes adatokat az érintett természetes
személyek hozzájárulása alapján továbbítják vagy adják át, felhívják, hogy tegyenek eleget az
adatbiztonság jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában ismertetett követelményeinek.
5.2. A közös adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a közös adatkezelők, azok alkalmazottai,
illetve az általuk igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg, azokat a közös adatkezelők
harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező félnek nem adhatják át.
5.3. A közös adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a közös
adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik részére előírják.
5.4. Az érintett természetes személy elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak megadása
esetén – annak ellenére, hogy a közös adatkezelők az adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel
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rendelkeznek – az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes
rendszerekben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés a közös
adatkezelők erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén a közös adatkezelők nem
felelősek az ilyen jellegű adatmegszerzésért, jogosulatlan hozzáférésért vagy az érintett
természetes személyeknél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Adatvédelmi
incidens bekövetkeztekor a közös adatkezelők a 6. pontban foglaltaknak megfelelően járnak el.
6. Adatvédelmi incidens kezelése
6.1. Az adatvédelmi incidenst a közös adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelentik a
22.1. pont szerinti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve.
6.2. A közös adatkezelők az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi incidenskezelési tervükben
foglaltak szerint jelentik be a felügyeleti hatóságnak, továbbá az incidenskezelési terv szerint
járnak el a szervezeteken belüli kárenyhítés és az érintett természetes személyekkel való
kommunikáció során.
7. Adatfeldolgozók, az adatfeldolgozás általános szabályai
7.1. Ha az adatkezelést a közös adatkezelők nevében más végzi, a közös adatkezelők kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehetnek igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános
Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre vagy az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtanak.
Adatfeldolgozó a közös adatkezelők előzetesen írásban tett felhatalmazása nélkül további aladatfeldolgozót nem vonhat be az adatkezelési folyamatba.
7.2. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést legalább az adatkezelés tárgyát, időtartamát,
jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő
kötelességeit meghatározó szerződésben vagy más jogi aktusban kell előírni, az Általános
Adatvédelmi Rendelet 28. cikk (3) bekezdésének figyelembevételével.
8. Az érintettet az adatkezelés során megillető jogok
8.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő
tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
8.2. Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult arra, hogy a közös adatkezelőktől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános
adatvédelmi rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
8.3. A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a közös adatkezelők
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
8.4. A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére a
közös adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat,
a közös adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az Általános Adatvédelmi Rendeletben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a közös
adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendeletben
meghatározott feltételek teljesülnek.
8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség: a közös adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
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adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére a közös adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.
8.7. Az adathordozhatósághoz való jog: az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt feltételekkel
az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a
közös adatkezelők egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsájtotta.
8.8. A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is.
8.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az érintett jogosult
arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.10.
Érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről: az érintettet a közös adatkezelők
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak
érdekében, hogy az érintett természetes személy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.
8.11.
Az érintett jogosult tiltakozni az egészségügyi dokumentációban szereplő személyes
adatai kezelése ellen, megismerni az önmagáról készült egészségügyi dokumentációban
szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal,
hogy az egészségügyi dokumentációval adatkezelő mint egészségügyi szolgáltató, az abban
szereplő adatokkal pedig érintett, mint páciens rendelkezik.
8.12.
Az érintett jogosult továbbá:
8.12.1.
az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot
készíteni;
8.12.2.
a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot
kapni;
8.12.3.
egészségügyi adatairól összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.
8.13.
Az érintettek jogainak biztosításával kapcsolatos további részletszabályokat az Általános
Adatvédelmi Rendelet tartalmazza.
9. A személyes adatok kezelésének jogalapja
9.1. Amennyiben természetes személyként az érintett és a közös adatkezelők közötti szerződés
teljesítése kapcsán történik az adatkezelés, az adatkezelés jogalapja az az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a felek között fennálló, vonatkozó
szerződés teljesítése.
9.2. Amennyiben az érintett természetes személy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
finanszírozottjaként veszi igénybe a közös adatkezelők gyógykezelési szolgáltatásait, az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
9.3. A kapcsolattartási adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja minden esetben az
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett természetes
személy hozzájárulása.
10. Az adatkezelés érintettjei
10.1.
Az adatkezelés érintettjei az 9.1. pont szerinti adatkezelés esetén a közös
adatkezelőkkel szerződésben álló természetes személyek.
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10.2.
Az adatkezelés érintettjei a 9.2. pont szerinti adatkezelés esetén a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott, érvényes társadalombiztosítási azonosító
jellel rendelkező természetes személyek.
10.3.
Az adatkezelés érintettjei a 9.3. pont szerinti adatkezelés esetén a közös adatkezelők
részére a személyes adataikat kifejezett és önkéntes hozzájárulásával megadó természetes
személyek.
11. Az adatkezelés célja és időtartama, a kezelt adatok köre
A kezelt személyes adat
Az adatkezelés célja
Személyes adatok
Személyazonosító adatok (név, Az érintett természetes
születési hely és idő, anyja
személy azonosítása
születési neve)
Társadalombiztosítási
Az ellátás finanszírozása a
azonosító jel
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnél, az érintett
természetes személy
azonosítása
Lakcím
Az érintettel való
kapcsolattartás

Telefonszám, e-mail cím

Az érintettel való
kapcsolattartás (nem kötelező
megadni)
Különleges kategóriába tartozó személyes adatok
Az érintett által megadott
A korábbi, ismert betegségek
egészségügyi adatok
és a gyógykezelést befolyásoló
tényezők nyilvántartása
Adatkezelő által gyűjtött
A hatékony és fájdalommentes
egészségügyi adatok
gyógykezelés végrehajtása

Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig
Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig
Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig
Az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig vagy az
adatkezelési cél megszűnéséig
Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig
Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig

12. Az adatkezelés időtartamára vonatkozó további rendelkezések
12.1.
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell
megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően, ha az gyógykezelés vagy tudományos
kutatás érdekében indokolt, az adatok továbbra is nyilvántarthatók; ha a további nyilvántartás
nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
12.2.
Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt (röntgenfelvétel, CT stb.) az annak
készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30
évig kell megőrizni jelen adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjának rendelkezéseivel
összhangban.
13. A személyes adatok tárolása és biztonsága
13.1.
Kinyomtatott formában a közös adatkezelők az érintettek egészségügyi
dokumentációját az 1. sz. mellékletben részletezett szék- és/vagy telephelyeken elhelyezett
zárható irattároló szekrényekben tárolják.
13.2.
A kinyomtatott dokumentumok tárolásának helye elsősorban attól függ, hogy az
érintett a közös adatkezelők mely rendelőjében veszi igénybe a gyógykezelési szolgáltatást.
Amennyiben a gyógykezelési szolgáltatás igénybevételére évekkel korábbi időpontban került
sor, úgy a közös adatkezelők az adatokat tartalmazó okiratokat archiválják, a közös adatkezelők
székhelyén található zárt irattárban helyezik el.
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13.3.
Az elektronikusan rögzített egészségügyi dokumentációt a közös adatkezelők
ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű eszközökön tárolják,
kizárólag saját tulajdonban lévő eszközparkot használva. Az orvosi titok körébe tartozó
adatoknak az internet nyílt, közcélú hálózatán történő továbbításakor SSL (Secure Socket Layer)
protokoll alapú titkosítással biztosítja az adatok védelmét.
13.4.
Adatkezelő az adatok rögzítése során a Tetfog medikai rendszert használja, melynek
célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a
gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvosok és a gyógykezelésben résztvevő természetes
személyek számára a leginkább megkönnyítse.
14. Adatfeldolgozók igénybevétele
14.1.
A közös adatkezelők a gyógykezelési tevékenység keretében a következő
adatfeldolgozókat vonják be az adatkezelési folyamatba:
14.1.1.
Postai szolgáltatások: Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág
utca 2-6.; adószáma: 10901232-2-44; e-mail elérhetősége: ugyfelszolgalat@posta.hu);
14.1.2.
Webhoszting szolgáltatás: Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
8000 Székesfehérvár, Budai út 14.; adószáma: 25138205-2-07; e-mail elérhetősége:
support@webonic.hu).
14.2.
A közös adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozókat vonjanak be az adatkezelési folyamatokba, amelyről jelen adatkezelési
tájékoztató módosításával tájékoztatják az érintett természetes személyeket.
15. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, az esetleges továbbítás feltételei
15.1.
Az adatok megismerésére kizárólag a közös adatkezelők, velük munkaviszonyban vagy
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló és az egészségügyi adatok vonatkozásában
a gyógykezelésben résztvevő természetes személyek jogosultak.
15.2.
Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség, a
havi NEAK elszámolás mellett a közös adatkezelők csak kivételes esetben adják át a személyes
adatokat állami szervek számára. Például, ha az érintett olyan súlyos fertőző betegségben
szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi
intézmények (pl. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Epidemiológiai
Központ) értesítését.
16. A betekintéshez való jog korlátai, speciális esetei
16.1.
Amennyiben az érintettről készült egészségügyi dokumentáció más személy
magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, az érintett csak az önmagára vonatkozó
rész tekintetében gyakorolhatja betekintési jogát.
16.2.
Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény által arra felhatalmazott személyt illeti meg.
16.3.
Az érintett házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme
alapján – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – a közös adatkezelők
biztosítják az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogát, ha
16.3.1.
az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok
feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
16.3.2.
az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való
következtetés nem lehetséges.
16.4.
Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse
írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá
a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat
megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén
kivonatot, másolatot készíteni.
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17. Orvosi titoktartás
17.1.
Az érintett jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az
ellátása során tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok
együttese – csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
17.2.
Az érintett jogosult továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható
kimeneteléről mely természetes személyeknek adható felvilágosítás, illetve mely természetes
személyeket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
17.3.
A közös adatkezelők a tudomására jutott orvosi titkot fokozott védelemben részesítik;
az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult,
ha az érintett – a kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok
kiadására; valamint ha az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi a közös
adatkezelőket.
17.4.
Az érintett hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt
17.4.1.
törvény elrendeli;
17.4.2.
mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi;
17.4.3.
az érintett ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az
egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az érintett egészségi állapotának
károsodásához vezethetnek.
18. A gyógykezelés során jelen lévő személyek
18.1.
A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más
személyek lehetnek jelen, valamint aki(k)nek a jelenlétéhez az érintett természetes személy
egyébként hozzájárult. Az érintett természetes személy emberi jogainak és méltóságának
tiszteletben tartása mellett az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet a gyógykezelési ellátás
során:
18.1.1.
aki a pácienst korábban már kezelte,
18.1.2.
akinek a közös adatkezelők vezetői szakmai ok miatt engedélyt adtak,
ugyanakkor a gyógykezelt természetes személy kifejezett tiltakozásának ebben az
esetben helyt kell adni.
18.1.3.
az egészségügyi szakemberképzés céljából orvos, orvostanhallgató,
egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola vagy szakiskola hallgatója. Ebben az
esetben a gyógykezelt személy hozzájárulására nincs szükség, de az érintett
természetes személyt tájékoztatni kell a tényről.
19. A közös adatkezelők tájékoztatási kötelezettsége
19.1.
A gyógykezelés megkezdése előtt az érintett természetes személyt tájékoztatni kell a
közös adatkezelők adatkezelési rendjéről. Az érintett tájékoztatása az adatvédelemről és az
adatkezelési rendről az ellátást végző orvos kötelessége. A tájékoztatás megadását az érintett
a jelen adatkezelési tájékoztató 2. sz. melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat aláírásával
igazolja. Az aláírt nyilatkozatot az érintett egészségügyi dokumentációjához, a betegkartonhoz
csatolni kell, az esetleges korlátozó nyilatkozat mellett.
19.2.
A gyógykezelt ellátásával kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző orvos, az
ápolási vonatkozásokról az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat.
Szakdolgozó, illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást csak az orvos
felhatalmazásával adhat. A tájékoztatás személyesen történik.
19.3.
Az érintett a közös adatkezelőkhöz való bejelentkezéskor vagy későbbi nyilatkozattal
rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának
változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik
zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell, a tájékoztatás az orvos
kötelessége.
20. Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés
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20.1.
A közös adatkezelők haladéktalanul továbbítják az egészségügyi államigazgatási
szervnek az egészségügyi és személyazonosító adatokat, amennyiben fertőző betegséget
észlelnek vagy annak gyanúja merül fel. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
városi intézete közegészségügyi és járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett
természetes személy személyazonosító adatait.
21. Az adatvédelmi tisztviselő
21.1.
Mivel a közös adatkezelők fő tevékenységei a személyes adatok Általános Adatvédelmi
Rendelet 9. cikke szerinti különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését foglalják
magukban, adatvédelmi tisztviselő kijelölésére kötelezettek.
21.2.
A közös adatkezelők adatkezeléseire vonatkozó bővebb tájékoztatás a közös
adatkezelők mindenkori adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.
21.2.1.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Droppa Béla
21.2.2.
Postacím: 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor utca 28.
21.2.3.
Telefon: +36 70 417 6290
21.2.4.
E-mail: bela.droppa@fogdinasztia.hu
22. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
22.1.
Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az
2011. évi CXII. törvény 52.§ alapján a Felügyeleti Hatóságnál.
22.1.1.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
22.1.2.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
22.1.3.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
22.1.4.
Telefon: +36 (1) 391-1400
22.1.5.
Telefax: +36 (1) 391-1410
22.1.6.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
22.2.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
polgári per elbírálása a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (a törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
23. Záró és érvénybe léptető rendelkezések
23.1.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban 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
szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény az irányadó.
23.2.
Adatkezelő egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és
titoktartási kötelezettségének gyakorlása során az érintett természetes személlyel, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel vagy az érintett egészségpénztárával kötött szerződésnek, a
vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok
előírásait messzemenőleg betartja és figyelembe veszi.

Kelt: Budapesten, 2018. év május hó 25. napján
Készítette:

......................................
Droppa Béla
Adatvédelmi tisztviselő

Jóváhagyta:
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Id. Droppa Béla
Ügyvezető
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1. sz. melléklet

Kinyomtatott formában adatkezelő az érintettek egészségügyi dokumentációját alábbi, adatkezelő
telephelyén, fióktelepein elhelyezett zárható szekrényekben tárolja.
§
§
§
§

2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor utca 28.
2330 Dunaharaszti, Damjanich utca 32.
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 5.
2737 Ceglédbercel, Vasút utca 2.
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