BETEGTÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SORÁN KEZELT SZEMÉLYES
ADATOKRÓL
Jelen tájékoztatóban a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatát (a továbbiakban: XVI.
Kerületi KESZ) betegellátás céljából felkereső személyek adatainak kezelésével kapcsolatos
tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy
megismerhesse adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Amennyiben további kérdése merül fel, azt
időkorlát

nélkül

felteheti

a

XVI.

Kerületi

KESZ

Adatvédelmi

tisztviselőjének

a

www.szakrendelo16.hu oldalon rögzített elérhetősége szerint.
1. Az adatkezelő, az Ön adatai esetében a XVI. Kerületi KESZ. Adatkezelésnek nevezzük
a személyes adatokon végzett bármely műveletet, így adatkezelésnek minősül a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,

felhasználás,

közlés,

továbbítás

vagy

egyéb

módon

történő

hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
2. Személyes adatnak nevezzük a konkrét és beazonosítható személyre vonatkozó
bármely

információt. Személyes

adatai

körében

az

Ön

által megadott

személyazonosító adatait (neve (leánykori neve), születési helye, ideje, anyja neve,
TAJ száma, (szükség, illetve igény esetén EU kártya és egyéb egészségbiztosítások
adatai), lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma az egészségügyi ellátásával
összefüggő személyes/szenzitív adatok, állampolgársága (külföldi állampolgár esetén
útlevelének száma), szükség esetén törvényes képviselőjének neve és elérhetősége,
az ellátást igénybe vevő által kapcsolattartásra írásban megjelölt hozzátartozó neve
és elérhetősége, elérhetőségi adatok (telefon, email), valamint egészségügyi adatait
kezeljük. Egészségügyi adatoknak minősülnek a vizsgálati eredményei, az Ön
állapotával kapcsolatos feljegyzések, és minden olyan egyéb adat is, amely az Ön
fizikai, lelki állapotára, betegségeire vonatkozó információ, továbbá az ezeket
befolyásoló és az ezekből származtatott adatok. Egészségügyi adat az olyan adat is,
amelyet ellátása során a XVI. Kerületi KESZ-hoz az Ön tudomására egészségével
kapcsolatban.
3. Ön saját elhatározásából egészségbiztosításával összefüggő gyógykezelés céljából
kereste fel a XVI. Kerületi KESZ-t, a hatályos törvényi szabályozás alapján egészségügyi
és személyazonosító adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását megadottnak
tekintjük. Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban
meghatározott

esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás
finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán
számla kiállítására is sor kerül, úgy nevét és lakcímét számlázás céljából is kezeli. Ezzel
együtt lehetősége van bármely adatának kezelését, illetve bármely (nem törvény által
elrendelt) adatkezelési tevékenységet megtiltani. Előfordulhat, hogy az adatkezelés
megtiltása hátrányosan befolyásolhatja az Ön egészségügyi ellátását az előálló
információhiány miatt, ilyen esetben tájékoztatjuk Önt adatkezelésével kapcsolatos
döntésének lehetséges hátrányairól.
4. Az adatkezelésünk elsődleges célja az Ön egészségügyi ellátása, de más, törvényben
meghatározott célokból (például egészségbiztosítási finanszírozás, hatósági eljárás) is
történhet adatkezelés. Amennyiben az adatkezeléshez az Ön hozzájárulása szükséges,
ezzel kapcsolatban külön megkeressük Önt. Az egészségügyi dokumentációt a
törvényben foglalt ideig őrizzük meg. Egészségügyi és személyes adatait a kötelező
jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:
➢

egészségügyi dokumentációt, annak felvételtől számított, legalább 30 évig;

➢

zárójelentést legalább 50 évig;

➢

képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített
leletet, a felvétel készítésétől számított 30 évig;

➢

amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás
évének utolsó napjától számított 8 évig.

5. Adatainak védelméért a XVI. Kerületi KESZ a hatályos szabályozásoknak megfelelően
mindent tőle telhetőt megtesz. Ha ennek ellenére adatait érintő nem várt esemény
következik be, és a XVI. Kerületi KESZ tudomására jut, Intézményünk haladéktalanul
tájékoztatja az információs felügyeleti hatóságot, megkísérli elhárítani a problémát, és
amennyiben magas a kockázata annak, hogy Önt sérelem éri vagy jogaiban korlátozzák
a történtek, Önt is tájékoztatja.

Önnek a következő legfontosabb jogai, jogosultságai vannak a XVI. Kerületi KESZ által kezelt
adataival kapcsolatban:
1. Megismerheti kezelt személyes adatait, és azt, hogy történik-e az Ön adataira nézve
adatkezelés, adataiba betekinthet, róluk másolatot kérhet.
2. Kérheti az elavult, vagy helytelen, hiányos, vagy hibás adatának kijavítását.
3. Kérheti adatainak törlését, kivéve a törvény által kötelező adatkezelés esetét.

4. Korlátozhatja adatainak kezelését: ha vitatja azok pontosságát, vagy ha az adatkezelést
jogellenesnek véli. Ellenezheti adatainak törlését, ha a XVI. Kerületi KESZ-nek már nincs
szüksége az adataira, de Ön kéri azokat, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de még
nem került elbírálásra a tiltakozás jogossága.
5. Kérheti személyes adatainak harmadik személy számára történő átadását,
továbbküldését, vagy ezt meg is tilthatja. Személyes adatai harmadik személy számára
– a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása
nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk, és nem hozzuk
nyilvánosságra. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése
szükségessé teszi, úgy személyes adatai XVI. Kerületi KESZ-vel szerződéses viszonyban
álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek.
6. Tiltakozhat a személyes adatának használata ellen, amennyiben az a véleménye szerint
az Ön által adott felhatalmazás, vagy a törvény által lehetővé tett kereteken
túlterjeszkedve történik. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt
megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel
nem ért egyet, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
vagy az adatsértéssel összefüggő ügyekben, hatáskörben és illetékességgel eljáró
bírósághoz fordulni.
7. Adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti
hatósághoz, illetve adatkezelési jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az
információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 2018. július 01.-től hatályos módosításával Magyarországon az adatvédelmi
felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonelérhetőség: 06-1-391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu). Az adatvédelmi jogviták bírósági
lefolytatása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerinti illetékességgel rendelkező törvényszék előtt is
megindítható.
Ezzel összefüggő információk:
A XVI. Kerületi KESZ, mint adatkezelő adatai:
Dr. Király Edit XVI. Kerületi KESZ Adatvédelmi Tisztviselő
E-mail: drkiraly@peterfykh.hu
Weboldal: www.szakrendelo16.hu
Adatvédelmi felelős neve: Krejcárné Andrea
Elérhetősége: 1163 Budapest, Tekla 2/c.
Telefonon: +36 1 401 1356
8. Az adatvédelemben irányadó hatályos jogi szabályozások. - Az Európai Parlament és a
Tanács 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 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) európai
szinten szabályozza a magánszemélyek személyes adatainak kezelését és védelmét.
2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról, a 2018. július 01.-től hatályos módosítással. 1997. évi XLVII.
törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről. A fentiekkel kapcsolatos további kérdés, észrevétel esetén forduljon
bizalommal a XVI. Kerületi KESZ Adatvédelmi Tisztviselőjéhez és adatkezelő
munkatársaihoz fent megjelölt elérhetőségeken!

