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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
I. A szabályzat célja 

1. E Szabályzat célja, hogy meghatározza az orvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál vezetett             
nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az           
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok          
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. 
2. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya kiterjed: 
• az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet szakmai felügyeletet, ellenőrzést végző szervezetre és           

természetes személyre, és egyéb adatkezelő szervre, amely, vagy aki egészségügyi és személyes adatot kezel, 
• minden, az egészségügyi szolgáltatóval, valamint az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy            

kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre (továbbiakban: beteg), 
• minden, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.              

évi XLVII. törvény (a továbbiakban Eüat.) előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és              
személyazonosító adatra, 

• az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely az orvosi ellátást nyújtó             
egészségügyi szolgáltató tevékenységi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül. 

3. Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat              
visszavonásának napjáig áll fenn.  
 
II. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek: 
az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 
az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 
a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, 
a betegjogok érvényesítése. 
Az előbb meghatározott céloktól eltérő célokra is lehet egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni,             
amennyiben a megfelelő tájékoztatást követően az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a             
továbbiakban együtt: törvényes képviselő) ehhez írásban hozzájárul. 
Adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az             
adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 
III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen Szabályzatban használt fogalmak értelmezése: 
1. „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ 
- „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 
- „azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen             
valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy              
fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több             
tényező alapján azonosítható; 
2. „különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai                
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló           
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus             
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó              
személyes adatok, 
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy               
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a              
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja, 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,               
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
5. „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 megsemmisítése, valamint az            
adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy            
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése, 
6. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele, 
7. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 
8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és              
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet            
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
9. „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés            
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri, 
10. „adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából, 
11.„adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő            
korlátozása céljából, 
12. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális             
vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető, 
13. „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a          
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a             
technikai feladatot az adaton végzik, 
14. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki              
vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását                
végzi, 
15. „adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége, 
16. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes             
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a           
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,         
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy          
előrejelzésére használják, 
17. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk             
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre               
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések              
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem             
lehet kapcsolni, 
18. „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,             
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, 
19. „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. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy               
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem               
minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés                
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak, 
20. „adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, 
21. „anonimizálás”: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása              
lehetőségének végleges kizárását. 
22. „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; 

23. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan              
személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz,              
és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered, 
24. „biometrikus adat”: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden             
olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy               
egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat, 

25. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes             
adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely              
információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról, 
- Egészségügyi ellátó hálózat: egészségügyi ellátást nyújtó, valamint szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző            
szervezet és természetes személy 
- 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 gyógyfürdőellátások 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. 
- Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az                  
örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs. 
- Sürgős szükség: az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali             
egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó            
egészségkárosodást szenvedne. 
- Egészségügyi dolgozó: az orvos, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az             
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő         
egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy. 
- Betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos             
tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész. 
26. „üzleti titok”: az adatkezelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett              
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és              
az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való            

közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Vállalkozás jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy              
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a Vállalkozást felróhatóság nem terheli. 
27. „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más              
állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági                
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai             
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, 

28. „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam, 
29. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától,             
ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.  
30. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások, 
31. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió              

valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több            
harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet            
folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy            
ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ, 
32. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv,               
Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

33. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok                
valamelyike alapján érint: 
- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel, 
- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság              
tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket, vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 
 
IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az             
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és             
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az             
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelő lerögzíti,               
hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír             
alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés           
valamennyi, az adatkezelő által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.  
Az adatkezelőnek az adatkezelés során biztosítania kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés                

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges               
ideig lehessen azonosítani. 
A adatkezelő ezen szabályzat alkalmazása során az alábbi jogszabályban rögzített alapelvek figyelembevételével jár el:  
- „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”: a személyes adatok kezelését jogszerűen és             
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 
- „pontosság elve”: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden               

észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes              
adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek. 
- „célhoz kötöttség elve”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet és                



nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 
- „integritás és bizalmas jelleg elve”: a személyes adatok 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. 
- „adattakarékosság elve”: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,              
hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk. 
- „korlátozott tárolhatóság elve”: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek               

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. 
 
V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű az adatkezelőnél, ha az alábbi adatkezelési               
jogalapok közül legalább egy feltétel teljesül: 

1. az érintett hozzájárulása  
- A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb              
jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
- Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való               

hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,  
b) elektronikus úton, az adatkezelő internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet           
kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó            
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott               
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.  

- A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 
- A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. 
- Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg                  
kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és               
tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a              

hozzájárulást kérik. 
- Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a               
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet             
erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak              
megadását. 

2. Szerződés teljesítése 
- Az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha az 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) bekezdés b) pont) 
- A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet              
feltétele a szerződéskötésnek. 

3. Jogi kötelezettség teljesítése, illetve az érintett és más természetes személy létfontosságú érdekeinek a              
védelme 
- Az adatkezelés az adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)                
pont). Az adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással kell meghatározni. 
- Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő              
személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről. 

- Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult             
kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges. (GDPR 6. cikk (1)                
bekezdés d) pont) 

4. Jogos érdek: 
- Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ez                
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek              
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 
- A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt,              



hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra,              
hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. 

5. Orvosi ellátás céljából történő adatkezelés 
Az egészségügyi adatok felvétele az orvosi ellátás része. Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt                
személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez           

kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes. Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy             
önként fordul a szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére            
szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni. 
Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait            
átadni, 
• ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses            

eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, 
• ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség, 
• heveny mérgezés esetén, 
• ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved, 
• ha az adatszolgáltatásra 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. 
Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni             
kell. 
A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat.  
A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül                 

– mely egészségügyi adat felvétele szükséges. 
 
 VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 

- A személyes adatokat az adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal             
rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási          
tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a             
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.  

1. Orvosi titok védelme 
A betegellátót, valamint a szolgáltatóval alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával              

kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli            
korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat             
milyen módon ismerte meg. 
A betegellátót a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem                
működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. 
A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási             

kötelezettség. 
Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy a szolgáltató valamennyi dolgozója kötelezettséget vállaljon az              
orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri leírásába kell foglalni, illetve ahhoz csatolni kell. 

2. Gyógykezelés során jelenlévő személyek 
A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint                 
akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult. 
A beteg emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartása mellett az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet a                
gyógykezelés során: 

más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli, 
a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre fogvatartott személy esetében kerül sor, 
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja, amennyiben a gyógykezelésre olyan személy            
esetében kerül sor, aki a büntetés- végrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a              
gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása céljából erre szükség van, 

ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen               
állapotban van. 



 
VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

1. A tájékoztatáshoz való jog 
- az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdése előtt,              
tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról. 
1.1.  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének, adatfeldolgozásra jogosult személynek a kiléte és                  
elérhetőségei (név, e-mail és postai elérhetőség, telefonszám, honlap címe), 
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos                  
érdekei; 

e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja               
továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a               
Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett                
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére             

szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.  
1.2. Az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő            
információkat 
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idő- tartam meghatározásának               
szempontjairól;  
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,                

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,              
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  
c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés                   
esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a                
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;  

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés              
kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen              
lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;  
f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,                 
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az               

ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.  
1.3. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

a.  az érintett személyes adatok körét,  
b. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  
c. az adatvédelmi incidens időpontját,  

d. körülményeit,  
e. hatásait és  
f. az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint  
g. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

1.4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából            

adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
a. az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,  
b. az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,  
c. a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint  
d. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (26. sz. melléklet) 

A tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozza. E korlátozás körében            

személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem              
állapítható meg. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,              
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban köteles megadni a tájékoztatást. Ez a              
tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási             



kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg,              
melynek mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. Az adatkezelő a már megfizetett költségtérítést               

visszatéríti, amennyiben az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
Az adatkezelő a tájékoztatást csak jogszabályban foglalt esetekben tagadhatja meg, ebben az esetben írásban              
közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó törvény mely rendelkezése alapján került sor. A                
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz              
fordulás lehetőségéről is. 
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti, illetve az                 

elutasított kérelmekről nyilvántartást vezet . 
1.5. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az adatkezelő az                
érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat 
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  
d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja               
továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46.                
cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a                

megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az              
azok elérhetőségére való hivatkozás.  
1.6. Az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő            
információkat 
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának              
szempontjai, 

b) abban az esetben, ha 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), az             
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei, 
c) az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,                

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,  
d) az érintett adathordozhatósághoz való jogát, 
e) jogszabály által meghatározott esetekben a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jogot,             
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, 
f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát, 
g) a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból               

származnak-e, és 
h) az automatizált döntéshozatal tényét (ideértve a profilalkotást is), valamint legalább ezekben az esetekben az               
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az               
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír (GDPR 14. cikk (1)-(2) bekezdés). 
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a                

további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő               
információról. 
1.7. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha 
a) az érintett már rendelkezik az információkkal, 

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést             
igényelne, 

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja olyan jogszabály, amely az érintett jogos érdekeinek               
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik, vagy 

d) a személyes adatoknak valamely jogszabályban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján (ideértve a             
jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is), bizalmasnak kell maradnia (GDPR 14. cikk (5) bekezdés). 
1.8. Amennyiben az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy              
valamely vonatkozó jogszabályon alapul, annak megállapításához, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e            

azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték, az adatkezelő az alábbiakat veszi irányadónak 

a) a személyes adatok gyűjtésének céljai és a tervezett további adatkezelés céljai közötti esetleges kapcsolatokat, 



b) a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és a Vállalkozás közötti              
kapcsolatokra, 

c) a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséről               
van-e szó 

d) azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további kezelése, 

e) megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is. 
1.09 Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a beteg joga a tájékoztatáshoz 
A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről. A beteg tájékoztatása               

az adatvédelemről a kezelést végző orvos kötelessége.  
A tájékoztatás megadását a beteg aláírásával igazolja. Az aláírt tájékoztatót a beteg egészségügyi dokumentációjához              
csatolni kell. A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is. 
A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző orvos adja meg. A beteg               
gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat. Szakdolgozó,            

illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző orvos erre az                  
adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik. 
Telefonon, telefaxon az Eüat 11. § (1) alapján a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem adható.  
A kezelést végző orvos, illetve egészségügyi dolgozó a beteg szolgáltatónál történő kezelésének tényét a beteg               
ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában megerősítheti. 
1.10 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

A beteg (törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi             
adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba. 
Az orvosi ellátásban az adott ellátási folyamat befejezését a beteg megismeri és elfogadja. A definitív ellátás                
folyamatáért az orvos a felelős. Az ellátási folyamat megszakítása, vagy módosítása tényét, okait a kezelőorvos a                
betegdokumentációban rögzíti. 

2. Az érintett hozzáférési joga 
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak               
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a                 

következő információkhoz hozzáférést kapjon 

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni               
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését                
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint                 
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen               
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
2.2. Ha a személyes adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, az               
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan az GDPR 46. cikke szerinti megfelelő               
garanciákról. 

2.3. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az               
érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat              
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információt széles körben használt                
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. cikk). 

3. Az érintett helyesbítéséhez és törléshez való joga 



3.1. A helyesbítéshez való jog 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő                 

rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó               
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a                
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk).  
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó               

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan              
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az                     
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok                   
az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség              
teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő              

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

Az adatkezelő – az érintett kérelmétől függetlenül – törli a személyes adatot, ha 

- kezelése jogellenes, 

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, 

- az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve azokat               
a személyes adatokat, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében            

levéltári őrizetbe kell adni), 

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a                 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai             
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte              

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve              
másodpéldányának törlését (GDPR 17. cikk (2) bekezdés). 
Nem kell törölni az adatot, ha az adatkezelés szükséges  
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, 
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség               

teljesítése céljából, 

- a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból                
vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy             
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez (GDPR 17. cikk (3) bekezdés). 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike                
teljesül: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely                 

lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának                
korlátozását;  
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi                 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; 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. 

Ha az adatkezelés az (4.1.) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak                  
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más            
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos              
közérdekéből lehet kezelni. 
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (4.1.) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés                
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó            
értesítési kötelezettség 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti                   

valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot           
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  
Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
Az adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintettet, továbbá             
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha             
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti (GDPR 19. cikk). 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem               
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a              
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés              
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a                
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az érintettek jogait törvény korlátozhatja: 
- az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy                
üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá  
- állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,  
- az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint  
- a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi             

kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -,                
továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket az adathordozhatósághoz való jog meglétéről. Amennyiben a z adatkezelő az               
érintett személyes adatait közvetlenül az érintettől gyűjti be, ez a tájékoztatás a személyes adatok megszerzésének               
időpontjában történik. Ha nem az érintettől közvetlenül szerzi be az adatkezelő az adatokat, akkor az információt a                 
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül, az érintettel való első               
kapcsolatfelvétel alkalmával vagy harmadik személyekkel való közléskor adja meg. 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat                
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az              
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes               
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:  
a) az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok                

kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez)               
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és  
b) az adatkezelés automatizált módon történik. (2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti               
gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok                 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
Az e cikk (6.1,) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem                  

alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai              
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
Az (6.1.) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  
Az adatkezelő felel minden olyan biztonsági intézkedés meghozataláért, amely szükséges nemcsak annak            
garantáláshoz, hogy a személyes adatokat biztonságosan továbbítsák a megfelelő címzettnek (az információ elejétől a              
végéig történő rejtjelezésével vagy adatkódolás használatával, erős hitelesítési intézkedésekkel), hanem hogy a            

rendszerekben fennmaradó személyes adatokat is védjék a továbbiakban, valamint átlátható eljárásokat alakítsanak            
ki az esetleges adatsértések kezelésére. 



Ha az érintett megállapítja, hogy az adathordozhatósághoz való jog értelmében lekért személyes adat nem teljes               
mértékben felel meg a kérelmének, bármely további, személyes adat iránti, a hozzáférési jog szerinti kérelemnek az                

adatkezelő köteles eleget tenni. 
Az adatkezelő a kérés teljesítését megtagadja, amennyiben az adathordozhatóságot jogszabály korlátozza, illetve az             
hátrányosan érintheti mások jogait és szabadságait. Az elutasításról az érintettet a kérelem beérkezésétől számított              
egy hónapon belül értesíti az adatkezelő. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmező kilétével               
kapcsolatban, kiegészítő információt kérhet a személyazonosság megállapítása érdekében . 

Az adatkezelő ellenszolgáltatást a személyes adatok rendelkezésre bocsátásáért nem kérhet kivéve akkor, ha a              
kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. 

Az adatkezelő nem felelős az érintett vagy a személyes adatot fogadó más adatkezelő általi adatkezelésért. 

Amennyiben az adatkezelőt kéri fel az érintett – adathordozhatósági joga alapján – adatok befogadására, az adatkezelő                
jogosult eldönteni, hogy azt befogadja-e vagy sem. 

7. A tiltakozáshoz való jog 
7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak               
jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján) alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha 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. (GDPR 21. cikk (1) bekezdés). 

7.2. Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,              
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,                 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen              
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők               
(GDPR 21. cikk (2)-(3) bekezdés). 

7.3. Az adatkezelőnek ezen jogára legkésőbb az érintettel történő első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell               
hívnia a figyelmét és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell               
megjelenítenie (GDPR 21. cikk (4) bekezdés). 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan az érintett a tiltakozáshoz           
való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja (GDPR 21. cikk (5) bekezdés). 

7.4. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül               
megvizsgálja a tiltakozást, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntéséről a kérelmezőt írásban              
tájékoztatja. 
Ha az adatkezelő megállapítja, az érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt               
és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett                 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és             
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Az adatkezelő a kérés teljesítését abban az esetben tagadja meg amennyiben 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 az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő számára rendelkezésre álló 15 napos határidőt                  
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz                  
fordulhat. 

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga 
8.1. Az automatizált döntéshozatal a technikai eszközök útján történhet: 
a) az adatokat az érintett személy szolgáltatja,  

b) az érintett megfigyelése révén, illetve 

c) lehetnek származtatott vagy kikövetkeztethető adatok. 

8.2. 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 hason- 
lóképpen jelentős mértékben érintené. 
8.3. A 8.2. bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében  
szükséges; 
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett               
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 



c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
8.4. A  8.3.  a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedé- 
seket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az  
érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját  
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
8.5. A 8.3. említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk  
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g)  
pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében  
megfelelő intézkedések megtételére került sor. 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés          
segítségével történő használatának megakadályozását, 

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés           
alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az               
automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

9. Az érintett személy előzetes tájékoztatásának követelménye 

Az érintett az előzetes, megfelelő tájékoztatás alapján képes felismerni azt, hogy az adott adatkezelés milyen hatással                
van az információs önrendelkezési jogára és a magánszférájára, valamint ezen keresztül ismerheti meg a személyes               
adataira vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joga. A tájékoztatás            
nyelvezete mindenki számára közérthető legyen, jól láthatónak és olvashatónak kell lennie, közvetlenül az egyénhez              
kell eljuttatni, az nem elég, ha elérhető valahol, rendelkezésre is kell állnia, ismertesse az adatkezelő adatkezelését és                 
terjedjen ki minden részletre. 
10. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga 

10.1. Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett                   
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  
http://www.naih.hu  
ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos              
eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult                 
bírósági jogorvoslattal élni. 
10.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi               
személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű              
döntésével szemben. 
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a               
hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon               
belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási              
fejleményekről vagy annak eredményéről. 
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell              
megindítani. 
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egysé- 
gességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a  
felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 
10.3.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való  
jog 
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –köztük a felügyeleti hatóságnál              
történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog –sérelme nélkül, 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 adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye              
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szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye               
szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi                
jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

11. Korlátozások 
11.1. Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel            
korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és                
kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek            
hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak                
védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban: 
a) nemzetbiztonság; 
b) honvédelem; 
c) közbiztonság; 
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók            
végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely                
tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a                
népegészségügyet és a szociális biztonságot; 
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel              
kapcsolatos eljárások lefolytatása; 
h) az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó                    
ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; 
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 
j) polgári jogi követelések érvényesítése. 
11.2. 
Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket  
tartalmaznak legalább: 
a.az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 
b.a személyes adatok kategóriáira, 
c.a bevezetett korlátozások hatályára, 
d.a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását  
célzó garanciákra, 
e.az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására, 
f.az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve  
az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 
g.az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 
h.az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, ki- 
véve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 

12.  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás 
(1) Ha 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. 
(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell               
az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az              
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens           
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges            
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike                
teljesül: 
a.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket               
az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –mint             
például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek               
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
b.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az               
érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban             
valószínűsíthetően nem valósul meg; 
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett             
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan               
hatékony tájékoztatását. 
(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután                
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett            
tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését. 



13. Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a beteg joga a tájékoztatáshoz 
A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről. A beteg tájékoztatása               
az adatvédelemről a kezelést végző orvos kötelessége.  
A tájékoztatás megadását a beteg aláírásával igazolja. Az aláírt tájékoztatót a beteg egészségügyi dokumentációjához              
csatolni kell. A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is. 
A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző orvos adja meg. A beteg               
gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat. Szakdolgozó,            
illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző orvos erre az                  
adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik. 
Telefonon, telefaxon az Eüat 11. § (1) alapján a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem adható.  
A kezelést végző orvos, illetve egészségügyi dolgozó a beteg szolgáltatónál történő kezelésének tényét a beteg               
ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában megerősítheti. 

14. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 
A beteg (törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi             
adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba. 
Az orvosi ellátásban az adott ellátási folyamat befejezését a beteg megismeri és elfogadja. A definitív ellátás                
folyamatáért az orvos a felelős. Az ellátási folyamat megszakítása, vagy módosítása tényét, okait a kezelőorvos a                
betegdokumentációban rögzíti. 
 
VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 
 
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak               
gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja . meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll                
módjában azonosítani. 
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy             
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a               
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő               
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy            
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell                 
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
(4)Ha  a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számít ott egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés              
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági                
jogorvoslati jogával. 
(5) A Vállalkozása Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban részletezett információkat                 
és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről,                
hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatokhelyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság,          
tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett             
számára.  
(6) 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: 5000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő             
intézkedést. 
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 
(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk                 
szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának           
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
 
IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 

 
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében 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. 
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy             
ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány viszszafejtésére szolgáló kód               
elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig           
hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött             
személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb. 
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot  
folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk             
elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az                
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az              



adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.             
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
(5)Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem            
nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 
(6)   Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább: 
a.) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve –ha lehetséges –az érintettek ka-tegóriáit és              
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 
b.) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolat- 
tartó nevét és elérhetőségeit; 
c.) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
d.) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett in- 
tézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos  
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem              
nélkül később részletekben is közölhetők. 
(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó            
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti               
hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést. 
 


