TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL
az egészségügyi ellátást igénybe vevők részére
A)
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Név:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
Képviseli:
Dr. Tamás László János főigazgató
Székhely:
9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
Telefonszám:
+36-96/507-900
E-mail:
info@petz.gyor.hu
B)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név:
Dr. Lakos Júlia ügyvéd
Cím:
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Telefonszám:
+36-70/451-0134
E-mail:
jog@petz.gyor.hu
C)

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

Az Intézményünk egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban:
beteg/érintett) egészségügyi és ahhoz kapcsolódó személyes adatainak, továbbá a beteg által megadott
hozzátartozói adatoknak (név, telefonszám) kezelése kórházunkban a jogszabályokban írt rendelkezésekkel
összhangban történik; a személyes adatok fokozott védelme mellett.
Intézményünkben a betegek személyes adatainak kezelésére a betegek egészségügyi ellátása céljából kerül
sor. A hatályos jogszabályi rendelkezések megteremtik azt a jogi környezetet, amely felhatalmazást ad az
egészségügyi szolgáltató számára ezen adatok kezelésére.
A 2018. május 25-én hatályba lépő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai Uniós rendelet (a
továbbiakban: GDPR) szintén kifejezett felhatalmazást ad az egészségügyi szolgáltató számára a
betegellátáshoz kapcsolódóan a személyes adatok kezelésére.
A gyógyításon túlmenően, amennyiben klinikai kutatás céljára, vagy egyéb a gyógyítással nem közvetlenül
összekapcsolódó célból történik adatkezelés, arra kizárólag akkor van lehetőség, ha a beteg ehhez részletes
tájékoztatást követően, írásban hozzájárult.
Ezúton tájékoztatjuk betegeinket, hogy az Intézmény egyes területein – a személyiségi jogok tiszteletben
tartásával - kamera-rendszer működik, melynek célja az emberi élet, testi épség védelme, a veszélyes
anyagok védelme és a vagyonvédelem biztosítása. Az érintett területeket kamerás megfigyelésre vonatkozó
tájékoztató táblák jelzik.
D)

A személyes adatok címzettjei

Az Intézmény alkalmazottai az orvosi titkot kötelesek megtartani, de mentesülnek a titoktartási kötelezettség
alól és a nyilvántartott egészségügyi és személyazonosító adat (továbbiakban: betegadatok) továbbítható, ha
az érintett ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy ha az adattovábbítás törvény előírása szerint kötelező.
Az egészségügyi ellátás során az Intézmény jogosult az adatokat továbbítani a betegellátásában részt vevő
további egészségügyi szolgáltató, illetve az egészségügyi ellátásban részt vevő harmadik személy részére.
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Az Intézmény a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően
továbbítja a szükséges személyes adatokat a társadalombiztosítási szervek részére.
Amennyiben az Intézmény a fogyatékos magánszemély részére személyi adókedvezményre jogosító
igazolást állít ki, akkor arról - az Art. 92. § (1) bekezdés alapján - az adóévet követő év január 31. napjáig a
kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás tartalmának közlésével, elektronikus úton (19K51
nyomtatvány) adatot szolgáltat az illetékes állami adó- és vámhatóság részére, melynek keretében rögzítésre
és továbbításra kerül az érintett beteg adóazonosító jele, neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja
neve, valamint lakcíme. Az igazolás kiállítása iránti kérelmével a beteg tudomásul veszi és hozzájárul a
jelen bekezdésben írt adatkezeléshez, illetve adattovábbításhoz.
A beteg egészségügyi és személyazonosító adatai továbbításra kerülnek az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) felé. Az EESZT által történő adatkezelésre vonatkozó részletes
tájékoztató az alábbi linken található: https://e-egeszsegugy.gov.hu/GDPR .
Tájékoztatjuk továbbá betegeinket, hogy a www.eeszt.gov.hu oldalra látogatva, ügyfélkapus bejelentkezést
követően és a TAJ-szám megadásával bármikor megtekinthetik az EESZT-be kerülő egészségügyi
információkat, illetve az EESZT-ben kezelt adataikhoz kapcsolódó rendelkezéseket tehetnek (digitális
önrendelkezés).
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a betegek személyes adatai továbbításra kerülnek a
jogszabályok által felállított szakmai regiszterek, illetve nyilvántartások felé.
A fentieken túlmenően az Intézmény továbbíthatja a betegek adatait külön megkeresés alapján hatóságok,
bíróságok felé, a magyar adatvédelmi jogszabályok felhatalmazása alapján.
Az itt felsoroltakon túlmenően kizárólag a beteg hozzájárulása alapján lehet harmadik személyek részére
adatokat továbbítani.
E)

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

A beteg egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatainak harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítására, akkor kerülhet sor, ha:
• az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz;
• az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére
hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, ha
• jogszabály kötelezően előírja.
F)

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Intézménynek, mint egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi dokumentációt és ezáltal a betegek
személyes adatait, az adatfelvételtől számított 30 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt
az annak készítésétől számított 10 évig, míg a fekvőbeteg ellátásról készült zárójelentést az adatfelvételtől
számított 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.
A kamera-rendszer kép- vagy kép- és hangfelvételei felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 nap
elteltével kerülnek törlésre. A kép- vagy kép- és hangfelvételek felhasználására bírósági vagy más hatósági
eljárásban kerülhet sor. A bíróság vagy más hatóság megkeresésére a kép- vagy kép- és hangfelvételeket
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haladéktalanul meg kell küldeni. Felhasználás esetén a kép- vagy kép- és hangfelvételek akkor kerülnek
törlésre, amikor a Szolgáltató a bíróság/más hatóság megkeresésre kiadja azok másolatát.
G)

Az érintett jogai:

Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy tudomást szerezzen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, illetve a kezelt személyes adatokról másolatot kérhet. A személyes adatok kezelése esetén az érintett
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a címzettekről, akikkel az adatokat közlik, a
tárolás időtartamáról és a kapcsolódó információkról.
Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intézmény helyesbítse a rá vonatkozó tévesen rögzített vagy
pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
A beteg a személyes adatai törlésének kezdeményezésére vonatkozó jogszabályban adott felhatalmazást
csak azzal a korlátozással gyakorolhatja, mely szerint a fent írt őrzési időtartamig az Intézmény az adatokat
megőrzi, illetve valamennyi jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges időtartamig azokat nem
törölheti.
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Amennyiben a beteg azt észleli, hogy az egészségügyi ellátás során valamely adata tévesen került rögzítésre,
akkor lehetősége van az adatkezelés korlátozását kezdeményezni mindaddig, amíg a beteg által kért kijavítás
nem történik meg. Ezen túlmenően akkor kérheti a beteg az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés
jogellenesen történt meg.
Tiltakozáshoz való jog:
Amennyiben a beteg adatainak kezelése közérdekű célból történik, abban az esetben lehetősége van a
személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben az Intézmény a személyes adatokat e célból
nem kezelheti tovább, kivéve, ha a jogszabály ezt lehetővé teszi.
A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az érintett a panasz benyújtásának joga mellett
közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatra is jogosult.
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
H)

Egyéb rendelkezések:

Az Intézmény a jelen okiratban foglalt tájékoztatást honlapján, illetve a kihelyezett szóróanyagokon
keresztül adja meg a betegek részére.
A tájékoztató hozzáférhető az Intézmény honlapján az alábbi linken:
www.petz.gyor.hu/sites/petz.gyor.hu/files/kozadat/tajekoztat_gdpr.pdf
Amennyiben személyes adatainak Intézményünk általi kezelésével összefüggésben bármilyen további
kérdése merül fel, kérem forduljon elsősorban kezelőorvosához, illetve ha további felvilágosításra van
szüksége, Intézményünk adatvédelmi tisztviselője és a Jogi Iroda munkatársai is készséggel állnak
rendelkezésre.
G y ő r, 2018. május 25.
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