Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ
5700 Gyula, Külterület 0662/26 hrsz
Tel.: +36-30/421-98-01
E-mail: info@sanitaskozpont.hu

Adatkezelési tájékoztató
páciensek részére
A MINÁR Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja, hogy az Ön
személyazonosító - és egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), Az információs
önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban:
Infotv.), illetve Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvénynek (a továbbiakban: Eüak.) megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi
jogait tiszteletben tartsa.
A MINÁR KFT. egészségügyi szolgáltatások nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság, ehhez
kapcsolódóan egészségügyi és személyazonosító adatokat kezel.
A Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásaink során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési
tevékenységeink vonatkozásában tartalmaz információkat.
A Tájékoztató teljes terjedelmében elérhető, papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, Sanitas
Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz alatt, illetve
weboldalunkon: sanitaskozpont.hu címen.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jelen Tájékoztató módosítására vonatkozó jogot a mindenkor
hatályos jogszabályi környezettel való összhang megteremtése érdekében.
Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok:
-

-

-

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet);
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyről és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről;
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
21/2018. (VII.9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének
szabályairól
2000.évi C. törvény a számvitelről
1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Értelmező rendelkezések:
A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
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valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
„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;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„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;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
„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;
„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;
„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;
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a
természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
„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;
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy
amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele”;
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„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,
„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;
„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
„gyógykezelés”: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések
megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult
állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére,
ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak
feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások
kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
„orvosi titok”: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító
adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint
a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
„egészségügyi dokumentáció”: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat,
függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
„kezelést végző orvos”: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § b) pontja szerinti
kezelőorvos,
„betegellátó”: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész;
„közeli hozzátartozó”: a házastárs, az egyeneságbeli 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 állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve
súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;
„személyazonosító adat” az olyan, az egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes
adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy
attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.
 Az Adatkezelő és elérhetőségei:
Az adatkezelő neve: MINÁR Kft.
Székhelye: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.
Adószám: 23125104-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-306498
Adatkezelés helye: Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ
5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz.
E-mail címe: minarkft@gmail.com; info@sanitaskozpont.hu
Honlap: https://sanitaskozpont.hu
Tel.szám: +36 30 421 9801
Az adatkezelő képviselőjének neve: Bondár Attila ügyvezető
 Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:
Név: dr. Ruzsa Nikoletta
E-mail címe: nikoletta.ruzsa@sanitaskozpont.hu
Telefonszáma: +36 30 8473412
Cím: 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz.
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A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje:
I.

Egyszeri információ kérés

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az
Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Adatkezelő
részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el. Érintett, az adatkezelés céljával
összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta,
azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére
megválaszolja.
Kezelt adatok köre
Név*
Telefonszám és/vagy
e-mail cím*
kérdés tartalma/üzenet*

Adatkezelés célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a. pont)

Megőrzési idő

a cél megvalósulásáig

Az adatkezelés célja az
érintett számára
megfelelő információ
nyújtása és
kapcsolattartás
A *-gal jelzett adatok megadása kötelező, a megfelelő információ nyújtásának feltétele.
 Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az érintett személyes adatait
Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a munkaköréhez a
személyes adatok kezelése kapcsolódik.
 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes
adatokat.
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
II.

Ajánlatkérés

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet,
ajánlatot kérhet az Adatkezelővel/Adatkezelőtől az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb,
kapcsolódó kérdésekről. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak
el. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés
során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést
pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja, ajánlatát megadja.
Kezelt adatok köre
Név*
telefonszám és/vagy
e-mail cím*
kérés/kérdés tartalma*
kiválasztott szolgáltatás
megjelölése*
rendelt szolgáltatás*
megnevezése, mennyisége,
teljesítési határidő*

Adatkezelés célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás
az ajánlatadáshoz
szükséges

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

az érintett önkéntes
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a. pont)

az ajánlat érvényességi
idejének lejárta

Az adatkezelés célja
megfelelő ajánlat nyújtása
és kapcsolattartás
A *-gal jelzett adatok megadása kötelező, a megfelelő ajánlat nyújtásának feltétele.
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 Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az érintett személyes adatait
Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a munkaköréhez a
személyes adatok kezelése kapcsolódik.
 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes
adatokat.
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
III.

Időpontfoglalás:

a.) Az Érintett telefonon, emailen, weben, személyesen időpontot foglalhat, illetve módosíthat. Az
időpontfoglalás során megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő tulajdonában lévő
előjegyzési naptárba.
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Kezelt adatok köre
név*
igényelt szolgáltatás megjelölése*
időpont*

telefonszám és/vagy e-mailcím

Adatkezelés célja
azonosítás
szolgáltatás biztosítása
szolgáltatás biztosítása

kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az ÁSZF-ben rögzített
feltételekkel szerződéses viszonyba kerül
az érintettekkel: az Érintett által
kezdeményezett szerződés előkészítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.)
pontja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
Az érintett hozzájárulása

Időpont foglalás és annak
validálása

A *-gal jelzett adatok megadása kötelező.
Az adatkezelés megtagadásának következménye: Ön önkéntesen adja meg személyes adatait, így
megtagadhatja azok átadását, az adatkezelés megtagadásának következménye, hogy a kért
vizsgálatra a páciens nem jegyezhető elő, számára a szolgáltatás nem lesz biztosítható a megbeszélt
időpontban. A telefonszám és/vagy e-mail cím megadása nem kötelező, annak elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy egy esetleges időpont módosulásról nem tudja az érintettet tájékoztatni
az Adatkezelő.
b.) Amennyiben nem az Érintett, hanem Ellátásszervező cég, illetve szolgáltatásközvetítő
cég foglalja az időpontot, úgy a Szolgáltató adatfeldolgozóként tevékenykedik és biztosítja
az érintett számára szolgáltatását. Az időpontfoglalás során, mint adatfeldolgozó
megismerheti az érintett nevét, címét, születési dátumát, telefonszámát, e-mail címét,
igényelt szolgáltatást, TAJ-számát, Egészségbiztosítóját.
 Az adatkezelés időtartama, megőrzési idő:
-

-

-

-

Amennyiben az érintett eláll a Szolgáltatás teljesítésétől, az adott időpontban nem jelenik
meg, úgy az időpontfoglaláshoz rögzített adatok törlésre kerülnek. Amennyiben az Érintett
a Szolgáltatást az ellátásszervező, szolgáltatásközvetítő által foglalt időpontban nem veszi
igénybe, ezen tényt, a Szolgáltató közli az ellátásszervezővel, szolgáltatásközvetítővel,
majd az érintett így megismert adatait törli.
Amennyiben az időpont egy jogviszony létrejöttét, módosulását jelzi, akkor azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
Olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyviteli
elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8. év.
Az egészségügyi dokumentáció részeként az irányadó megőrzési idő végéig (30 év;
képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet
esetén pedig: 30 év) (Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdés)

 Az adatok forrása: Ön, Önről jogszerűen információt szolgáltató más személyek,
partnereket, ellátásszervező partnerek, egészségügyi szolgáltatók.
 Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az érintett személyes adatait
Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a
munkaköréhez a személyes adatok kezelése kapcsolódik.
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 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja személyes
adatokat.
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
IV.

Egészségügyi szolgáltatásnyújtással, gyógykezeléssel kapcsolatos személyes
adatok adatkezelése

Az egészségügyi ellátás, gyógykezelés során kezeljük az Ön személyazonosító adatait és
egészségügyi adatait. Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok, valamint
azon adatok kezelése történik, amelyet a cél elérése érdekében indokoltnak tartunk.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetett arról, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
felvétele az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok
megadása nélkül nem tudnánk az adott szolgáltatást nyújtani.
Az egészségügyi dokumentációkhoz szükséges személyazonosító adatokat a MINÁR Kft. az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 136. §-a alapján az Ön által igénybe vett
gyógykezelés kapcsán dokumentációs kötelezettségének teljesítése érdekében veszi fel. Ezen
adatok megadása kötelező, mivel az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kötelező az érintett
személy azonosítása.
Az Eütv. 26. § (2) h) pontja alapján a Páciens bármikor köteles a MINÁR Kft. részére
Személyazonosító Adatait hitelt érdemlően igazolni, mely jogszabályhely alapján Adatkezelő
bármikor jogosult a Páciens személyazonosító okmányai részére történő bemutatását kérni a
Személyes Adatok igazolása végett.
A Páciens joga alapvetően eldönteni, hogy milyen és mennyi Egészségügyi Adatot szolgáltat az
Adatkezelő részére. Az Adatkezelő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a gyógykezelés
eredményessége nagyban függ a rendelkezésére bocsátott információktól. A kért vizsgálat
eredményes elvégzésének általában nem előfeltétele a korábbi vizsgálatai egészségügyi
dokumentációjának átadása, ugyanakkor sok esetben nélkülük a vizsgálat nem végezhető el
eredményesen. Erről egyedi esetben ad tájékoztatást az Adatkezelő dolgozója az Érintett számára.
Az elkészült leletekkel kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám jogos érdekből
történő közlése is ajánlott. A kapcsolattartási adatokat a MINÁR Kft. az egészségügyi
dokumentációhoz csatolva, azzal megegyező időtartamban és módon kezeli. Az e-mail cím és a
telefonszám megadása nem kötelező, ha nem adja meg, az semmilyen hátránnyal nem jár az Érintett
részére amennyiben a lelet a vizsgálatot követően az Ön részére azonnal átadásra kerül.
Amennyiben technikai okokból a leletet nem tudja azonnal átvenni és a telefonszámát vagy az email címét nem adja meg, később nem tudja az Adatkezelő értesíteni az Érintettet a lelet
elkészültéről.
Önnek az adatkezelés teljes időtartama alatt bármikor jogában áll tiltakozni kapcsolattartási
adatainak kezelése ellen.
Amennyiben az Érintett nem személyesen veszi át az írásos leletet, valamint kezeléstől függően az
egyéb dokumentációt (pl. képfelvételt CD-n), úgy lehetőség van a dokumentáció meghatalmazott
számára történő átadására is. A meghatalmazás írásban, papír alapon fogadható el. A
meghatalmazásban foglalt adatok személyazonosító okmányban lévő adatokkal való egyezőségét
az Adatkezelő ellenőrzi, a meghatalmazást átveszi és papír alapon megőrzi. Ebben az esetben a
meghatalmazó, a meghatalmazott és a tanúk alábbi személyes adatainak kezelése valósul meg.
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Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke: az Adatkezelőnek a
meghatalmazott személyének azonosításához és így az Érintett betegjogai és adatai védelméhez
fűződő jogának védelméhez, valamint az adatkezelése jogszerűségének utólagos
ellenőrizhetőségéhez fűződő érdek elsőbbséget élvez a meghatalmazó és a meghatalmazott olyan
érdekeivel vagy alapvető jogaival vagy szabadságaival szemben, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé.
Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Páciens felvétel, páciens
azonosítása, az
egészségügyi szolgáltatás
megkezdéséhez szükséges
személyazonosító adatok
rögzítése
Név*
Születési név*, leánykori
név*
születési hely, idő*
anyja neve*
állampolgárság*
neme*
Lakcím*
TAJ szám*
igazolványszám/útlevél
száma/vezetői engedély
száma*

-Elsődleges cél, hogy az
egészségügyi
kezelés
során
egyértelműen
azonosítható legyen azon
természetes személy, aki
az
egészségügyi
szolgáltatást
igénybe
szeretné venni;
-Egészségügyi
szolgáltatás nyújtása;
-Az egészségügyi
szolgáltatókra vonatkozó
dokumentálási
kötelezettség teljesítése;

Egészségügyi adatok (a
teljesség igénye nélkül pl.:
vizsgálat
megnevezése,
kórelőzményre,
körtörténetre
vonatkozó
információk, az ellátást

-Egészségügyi
szolgáltatás nyújtása;
-Az egészségügyi
szolgáltatókra vonatkozó
dokumentálási
kötelezettség teljesítése;

Az adatkezelés jogalapja a
személyazonosító adatok
vonatkozásában egyrészt
a GDPR rendelet 6. cikk
(1) bekezdés b.) pontja, az
adatkezelés
az
egészségügyi szolgáltatás,
gyógykezelés nyújtására
vonatkozóan Társaságunk
és Ön között létrejött
szerződés teljesítéséhez
szükséges, másrészt az
egészségügyi
dokumentációra
vonatkozó
jogi
kötelezettség teljesítése.
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont).

-Az egészségügyi
dokumentációra
vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése
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Az egészségügyi
dokumentációra
irányadó megőrzési idő
végéig (30 év; képalkotó
diagnosztikai eljárással
készült felvétel esetén:
10 év, a felvételről
készített lelet esetén
pedig: 30 év)
(Eüak. 30. § (1)-(2)
bekezdés)

közvetlenül nem indokoló
betegség,
illetve
a
kockázati
tényezők
megnevezése,
szükség
esetén
testmagasság,
testsúly,
a
vizsgálat
elvégzésére
befolyással
bíró egészségügyi adatok,
egészségügyi
beavatkozások, panaszok,
gyógyszerérzékenység,
korábbi
vizsgálatokra
vonatkozó
információ,
dokumentáció)

- Adatkezelés célja az
egészség megőrzésének,
javításának és
fenntartásának
előmozdítása; a
betegellátó eredményes
gyógykezelési
tevékenységének
elősegítése; az érintett
egészségi állapotának
nyomon követése; a
népegészségügyi,
közegészségügyi és
járványügyi érdekből
szükségessé váló
intézkedések megtétele; a
betegjogok érvényesítése.
(Eüak. 4. § (1) bek. )

Kapcsolattartás
kapcsolattartás
telefonszám és/vagy e-mail
cím

(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont)

Az egészségügyi
dokumentációra
-Az adatkezelő a GDPR
irányadó megőrzési idő
9. cikkének (2) h) pontja
végéig (30 év; képalkotó
alapján, arra tekintettel
diagnosztikai eljárással
jogosult, hogy az
készült felvétel esetén:
adatkezelés megelőző
10 év, a felvételről
egészségügyi célból, vagy készített lelet esetén
orvosi diagnózis
pedig: 30 év)
felállítása, egészségügyi
kezelés nyújtása
(Eüak. 30. § (1)-(2)
érdekében szükséges, az
bekezdés)
egészségügyről, valamint
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
adatok kezeléséről szóló
törvények alapján az
ezekben foglalt szakmai
titoktartási
kötelezettségre, mint
garanciális feltételre
figyelemmel.
A kapcsolattartási
adatokat a MINÁR Kft.
Az érintett hozzájárulása az egészségügyi
(GDPR. 6. cikk (1)
dokumentációhoz
bekezdés a.) pont)
csatolva, azzal
megegyező
időtartamban és módon
kezeli. (Eüak. 30. § (1)(2) bekezdés)

Laborigénylés
Név*
Születési név*
TAJ*
Születési dátum*
Nem*
Lakcím*
Iránydiagnozis/BNO*
Terhességi hét*
Kért laboratóriumi
vizsgálatok*

-a
pácienstől
levett
biológiai minta eljuttatása
a laborszolgáltatóhoz, oly
módon,
hogy
a
laborszolgáltató el tudja
végezni a szükséges
vizsgálatokat
-az
egészség
megőrzésének,
javításának,
fenntartásának
előmozdítása, az érintett
egészségi
állapotának
nyomon követése
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Az adatkezelés jogalapja a
személyazonosító adatok
vonatkozásában egyrészt
a GDPR rendelet 6. cikk
(1) bekezdés b.) pontja, az
adatkezelés
az
egészségügyi szolgáltatás,
gyógykezelés nyújtására
vonatkozóan Társaságunk
és Ön között létrejött
szerződés teljesítéséhez
szükséges, másrészt az
egészségügyi
dokumentációra
vonatkozó
jogi
kötelezettség teljesítése.
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont).

A laborigényléshez
szükséges
nyomtatványról másolat
nem készül, az eredeti
példány a levett
mintával együtt kerül
elküldésre a
szolgáltatóhoz.

Az adatkezelő a GDPR 9.
cikkének (2) h) pontja
alapján, arra tekintettel
jogosult, hogy az
adatkezelés megelőző
egészségügyi célból, vagy
orvosi diagnózis
felállítása, egészségügyi
kezelés nyújtása
érdekében szükséges, az
egészségügyről, valamint
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
adatok kezeléséről szóló
törvények alapján az
ezekben foglalt szakmai
titoktartási
kötelezettségre, mint
garanciális feltételre
figyelemmel.
Szövettani feldolgozás és egészség megőrzésének,
javításának
és
leletezés
fenntartásának
a vizsgálat elvégzéséhez előmozdítása;
a
szükséges
személyes betegellátó eredményes
adatok, az egészségügyi gyógykezelési
dokumentációban szereplő tevékenységének
adatok
elősegítése; az érintett
egészségi
állapotának
nyomon követése;

Az adatkezelés jogalapja a
személyazonosító adatok
vonatkozásában egyrészt
a GDPR rendelet 6. cikk
(1) bekezdés b.) pontja, az
adatkezelés
az
egészségügyi szolgáltatás,
gyógykezelés nyújtására
vonatkozóan Társaságunk
és Ön között létrejött
szerződés teljesítéséhez
szükséges, másrészt az
egészségügyi
dokumentációra
vonatkozó
jogi
kötelezettség teljesítése.
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont).
Az adatkezelő a GDPR 9.
cikkének (2) h) pontja
alapján, arra tekintettel
jogosult, hogy az
adatkezelés megelőző
egészségügyi célból, vagy
orvosi diagnózis
felállítása, egészségügyi
kezelés nyújtása
érdekében szükséges, az
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egészségügyről, valamint
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
adatok kezeléséről szóló
törvények alapján az
ezekben foglalt szakmai
titoktartási
kötelezettségre, mint
garanciális feltételre
figyelemmel.
Vényen
szereplő
személyes adatok:
Név*
Lakcím*
születési dátum*

TAJ
BNO KÓD
Közgyógyellátási
igazolvány száma

azonosítás
azonosítás
azonosítás
- jogi kötelezettség
teljesítése (GDPR 6. cikk
(1) c.);

társadalombiztosítási
támogatás igénybevétele
esetén megadásuk
kötelező

(Eüak. 30. § (1)-(2)
bekezdés)
Az egészségügyi
dokumentációra irányadó
megőrzési idő végéig (30
Jogos érdek (GDPR 6. cikk év; képalkotó
(1) bekezdés f) pont)
diagnosztikai eljárással
készült felvétel esetén: 10
év, a felvételről készített
lelet esetén pedig: 30 év)

Meghatalmazás
adattartalma
(meghatalmazó
és
meghatalmazott
személyazonosító
adatai:
név*, születési helye és
ideje*,
anyja
neve*,
személyi
igazolvány
száma*, vizsgálat típusa*,
tanúk neve*, lakcíme*),
aláírások*
Ellátásszervező,
szolgáltatásközvetítő
számára végzendő
egészségügyi szolgáltatás
(egészségügyi
dokumentáció adatai)

Az egészségügyi
dokumentációra
irányadó megőrzési idő
végéig (30 év; képalkotó
diagnosztikai eljárással
készült felvétel esetén:
10 év, a felvételről
készített lelet esetén
pedig: 30 év)

-betegjogok és
adatvédelmi alapelvek
érvényesítése;
-meghatalmazó és
meghatalmazott
beazonosítása.

(Eüak. 30. § (1)-(2)
bekezdés)

Egészségügyi
szolgáltatás nyújtása

A
Szolgáltató
Adatfeldolgozóként végez
ellátásszervező
megbízásából
adatkezelést.
Jogalap:
Adatfeldolgozóként a
Szolgáltató és az
Ellátásszervező között
létrejött szerződés, illetve
az Adatfeldolgozóra
vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk 1. c.)
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Az egészségügyi
dokumentáció részét
képező fenti személyes
adatokat az Adatkezelő
az Eüak. 30. § (1)
bekezdése alapján az
adatfelvételtől számított
30 évig őrzi meg.
Amennyiben nem
tartalmaz különleges
személyes adatot az irat,
úgy az az
igényérvényesítési
határidőt követően
törlésre kerül.

Klinikai
gyógyszervizsgálatokkal
kapcsolatos adatkezelés

Számla, bizonylat
kiállításához,
elszámoláshoz és
kifizetéshez szükséges
személyes- és
egészségügyi állapotra
vonatkozó adatok
(páciens neve*, lakcíme*,
az igénybe vett
egészségügyi szolgáltatás
megnevezése*,
számlaadatok*, kiállítás
időpontja*,
egészségpénztári tagságra
és kártyára vonatkozó
adatokat, bankkártya
adatai*)

Az egészségügyi
dokumentációra irányadó
megőrzési idő végéig (30
év; képalkotó
diagnosztikai eljárással
készült felvétel esetén: 10
év, a felvételről készített
lelet esetén pedig: 30 év)

A Szolgáltató és a
klinikai
gyógyszervizsgálatot
végző Megrendelő között
létrejött szerződés
teljesítése

A
klinikai
gyógyszervizsgálatban
résztvevő
érintett
hozzájárulása GDPR 6.
cikk (1) a.) – 9. cikk (2) a.)

Egészségügyi
szolgáltatás nyújtása

Az
egészségügyi
dokumentációra
vonatkozó
jogi
(Eüak. 30. § (1)-(2)
kötelezettség teljesítése
bekezdés)
Az adatkezelő a GDPR 9.
cikkének (2) h) pontja
alapján, arra tekintettel
jogosult, hogy az
adatkezelés megelőző
egészségügyi célból, vagy
orvosi diagnózis
felállítása, egészségügyi
kezelés nyújtása
érdekében szükséges, az
egészségügyről, valamint
az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó
adatok kezeléséről szóló
törvények alapján az
ezekben foglalt szakmai
titoktartási
kötelezettségre, mint
garanciális feltételre
figyelemmel.
Számviteli szabályok
szerinti jogi kötelezettség
teljesítése
(GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja)

Számla,
kiállítása

A Számvitelről szóló
törvény
szerinti
bizonylatmegőrzési idő
végéig (8 évig)

bizonylat különleges
adat
kezelésének
további
feltétele: GDPR 9. cikk
Egészségügyi
(2) bekezdés h.)
szolgáltatás elszámolása,
kifizetés
Szolgáltatásra vonatkozó
szerződés teljesítése
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b.) pontja, 9.
cikk (2) bekezdés h.)
pontja, Eüak. 4 § (1)
bekezdés a.) pontja
A *-gal jelzett adatok megadása kötelező, a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A szükséges adatok
megadása nélkül nem tudnánk, illetve nem tudnánk megfelelően nyújtani az adott szolgáltatást.
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 Az adatok forrása: Ön (ideértve bármilyen formában hozott korábbi leleteit is), Önről
jogszerűen információt szolgáltató más személyek, partnereket, ellátásszervező partnerek,
egészségügyi szolgáltatók, korábbi egészségügyi ellátására vonatkozó dokumentumok,
ideértve minden olyan az Ön érdekében jogszerűen felhasználható adatforrást is melyből
közvetetten lehet egészségügyi adataira következtetni, származtatni.
 Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az adatkezeléshez esetlegesen
kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes
adatokat.
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
V.

Koronavírus fertőzés kockázatának felmérése- Nyilatkozat

Érintettek köre:
Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

páciens, kísérő
-A MINÁR Kft. célja, hogy a koronavírus
elterjedésére való tekintettel biztosítsa
munkavállalóinak az egészséges és biztonságos
munkakörülményeket és a vírus elleni
védekezéshez
szükséges
intézkedéseket
megtegye.
-A WHO által meghatározott egészségügyi
világkockázat munkavállalókra és páciensekre
gyakorolt hatásainak mérséklése.
-az Eüak. 15. § (1) a.) pontja szerinti jelentési
kötelezettség teljesítése
-A MINÁR Kft.-re, mint munkáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR
6. cikk (1) bekezdés c.) pont): A
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény, valamint a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (az „Mt.”) alapján
fennálló jogi kötelezettség. Az Mt. 51. § (4)
szerint a MINÁR Kft., mint munkáltató
biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeit.
-A MINÁR Kft adatkezelésének jogalapja
továbbá a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének
f) pontján (az adatkezelő jogos érdeke)
keresztül a GDPR 9. cikkének (2) b) pontja
(foglalkoztatást,
valamint
a
szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó
jogi előírásokból fakadó jog gyakorlása).
-A MINÁR Kft., mint egészségügyi
szolgáltató, betegellátó tekintetében: Az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény mellett a
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GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti és
a GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pontjában
foglalt
feltételeket
tartalmazó
jogi
kötelezettség.
(népegészségügyet
érintő
közérdek)
A MINÁR Kft. által üzemeltett Sanitas
Diagnosztikai és Rehabilitációs Központba
történő belépéshez szükséges nyilatkozatban
megadott személyazonosító és egészségügyi
adatok.
- vezetéknév és keresztnév
- születési dátum
- tartózkodási hely
- telefonszám
- tipikus COVID-19 tünetek megléte
- a mindenkor hatályos nyilatkozatban
rögzített
körülményekben
való
érintettségre adott IGEN/NEM válasz,
melyek alapján koronavírusra való
érintettségre lehet következtetni
A nyilatkozat tartalma a járványügyi helyzetre
tekintettel
folyamatosan
aktualizálásra
kerülhet,
így
pontos
adatkör
jelen
tájékoztatóban nem kerül felsorolásra.

Kezelt adatok köre:

A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatfelvételtől számított 30 év (Eüak. 30. §)
Az adatok rendelkezésre
elmaradása
esetén
következmények:
Hogyan jut
tudomására:

az

Adattovábbítás:

adat

bocsátásának nem nyújtható egészségügyi szolgáltatás
felmerülő
az

adatkezelő Páciens, páciensről jogszerűen információt
szolgáltató más személyek
-Az érintett személyes adatait Társaságunk
kizárólag azon munkavállalói jogosultak
megismerni, akiknek a munkaköréhez a
személyes adatok kezelése kapcsolódik.
-A
NEMZETI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT ÁLTAL kiadott, mindenkor
hatályos 2020. évben azonosított új
koronavírussal
kapcsolatban
(követendő
járványügyi és infekciókontroll szabályok)
eljárási rendben meghatározottak szerint.

VI.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet alapján 2020. június 1. napjától törvényi kötelezettségünk
van az adatfeltöltésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe. Az egészségügyi
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ellátás során keletkezett, a jogszabályokban felsorolt egészségügyi dokumentumok, adatok
továbbításának megtagadására az Intézménynek nincs lehetősége.
Az egészségügyi felhő hatékony és azonnali információcserét tesz lehetővé a köz- és
magánellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között, elősegíti a rendszer átláthatóságát, így
biztosítva a legmagasabb szintű támogatást az ellátottak részére. Az állampolgárok
hatékonyabb ellátása minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell, hogy legyen,
függetlenül attól, hogy magát az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem
rendelkező intézményként nyújtják.
A feltöltött adatok hozzáférését korlátozhatja az EESZT lakossági ügyfeleknek szóló honlapján,
ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően az Önrendelkezés opció egyéni beállításával.
A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a www.eeszt.gov.hu
portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor
kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon
a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi,
korlátozásokat és engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra
vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő korlátozások lesznek
érvényben.
További információért kérjük keresse fel az EESZT hivatalos információs portálját:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/onrendelkezes
Érintettek köre:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő
páciens
az EESZT rendszer működtetéséhez
szükséges kötelező adatszolgáltatás
az Adatkezelő jogi kötelezettségének
teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont,
Eüak. 35/F.§, 35/K. §; 39/2016. (XII.21.)
EMMI rendelet 6. §, 12. §, 19.§, 20/A. §.]
az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában
más azonosítója, születési ideje, neme,
állampolgársága az EESZT útján továbbított
vény és beutaló esetében a vényben és
beutalóban foglalt egyéb személyazonosító
adatok, az érintett EESZT-ben képzett
azonosítója, az ellátási esemény megjelölése,
típusa, időpontja és időtartama, valamint
miniszteri rendeletben meghatározott egyéb
adatai és dokumentumai az ellátási eseményt
nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése,
EESZT-ben képzett azonosítója, valamint az
ellátást végző vagy abban közreműködő
személy EESZT azonosítója
a leletben lévő személyes adatok
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EESZT
központi
eseménykatalógusa
számára szolgáltatandó adatok 39/2016.
EMMI (XII.21.) EMMI rendelet 1. sz.
melléklete szerinti adattartalom.
ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Személyes adatok címzettjei:

(www.aeek.hu aeek@aeek.hu, cím: 1125
Budapest, Diós árok 3. Tel.: (+361) 3561522)
Jelen tájékoztató mellékletét képezi a „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezelésről az egészségügyi intézményben
történő ellátás során” megnevezésű tájékoztató.
VII.

Marketinggel kapcsolatos adatkezelések

Az érintett önkéntes és tevőleges írásbeli hozzájárulása esetén a megadott e-mail címre és/vagy
telefonszámra marketing célú megkeresést, hírlevelet kaphat. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a
hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül, költségmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek
valamelyikére küldött írásbeli visszavonó nyilatkozattal:
- elektronikus formában: info@sanitaskozpont.hu; - postai úton: 5700 Gyula, külterület 0662/26.
hrsz.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Kezelt adatok köre

Név*
E-mail cím és/vagy
telefonszám*

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

-promóciós
anyagok,
hírlevelek küldése;
-tájékoztatás nyújtása a
szolgáltatásokról és az
adatkezelő
tevékenységéről.

Hozzájárulás: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a.)
pontja
Egészségügyi
adatok
vonatkozásában kifejezett
hozzájárulás: GDPR 9.
cikk (2) bekezdés a)
pontja

Megőrzési idő

Hozzájárulás
visszavonása

Az ezen célú adatkezelés
határozatlan idejű, az
érintett hozzájárulásának
visszavonásáig
zajlik.
Azt
követően
az
adatkezelő az érintett
marketing célra tárolt
személyes adatait törli.
A *-gal jelzett adatok megadása kötelező, a hírlevél szolgáltatás igénybevételének feltétele.
 Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az adatkezeléshez esetlegesen
kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes
adatokat.
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
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VIII. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Személyesen,
telefonon
vagy online közölt panasz és
egyéb megadott személyesvagy egészségügyi adatok*
(a panasz benyújtójának
panaszban
megadott
személyazonosító
adatai
(név,lakcím)
és
kapcsolattartásra vonatkozó
adatai
(e-mailcím,
telefonszám),
korábbi
panaszkezelések,
csatolt
dokumentumik)

Panasz kezelése
(panaszügyintézés,
panaszos eset
körülményeinek
kivizsgálása)

Jogi
kötelezettség
teljesítése:GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja;

Megőrzési idő
5 év
(a panaszügy
lezárásától
számítva)

Egészségügyi
adatok
tekintetében: Adatkezelő
ebben
esetben
az
egészségügyi
adatok
kezelésére a GDPR 9. cikk
(2) bek. f) pontja alapján
arra tekintettel jogosult,
hogy az adatkezelés jogi
igények előterjesztéséhez
és
érvényesítéséhez
szükséges.
Az
adatkezelő
az
egészségügyi
adatok
kezelésére az Eüak 4. § (1)
bek. e) pontja alapján arra
tekintettel is jogosult, hogy
az
a
betegjogok
érvényesítése érdekében
szükséges.
A *-gal jelzett adatok megadása kötelező: a panaszhoz kapcsolódó valamennyi adat feltétlenül
szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgálásához. Az adatszolgáltatás elmaradása,
vagy hiányos volta esetén a panasz nem kezelhető.

 Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az érintett személyes adatait
Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a
munkaköréhez a személyes adatok kezelése kapcsolódik.
 Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az
adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes
adatokat.
 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
IX.

Gyermekekkel, korlátozottan cselekvőképes,
személyekkel kapcsolatos adatkezelés

vagy

cselekvőképtelen

Az Adatkezelő adatkezelése kapcsán gyermekek, illetve cselekvőképtelen személyek részéről
személyes adatot kizárólag szülő, törvényes képviselő, illetve gondnok engedélyével rögzíthet.
A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre
figyelemmel jár el tekintettel arra, hogy cselekvőképessége az információ rendelkezésre bocsátása
kapcsán nem korlátozott.
Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogosult, Ön
köteles az érintett harmadik személy (törvényes képviselő, gondnok, a személy, akinek a nevében
eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot
biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat
rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükséges-e valamely harmadik személy hozzájárulása.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő egyes érintett személyekkel nem kerül közvetlen kapcsolatba,
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ezért a fentiek megtartásával kapcsolatban felmerülő felelősség Önt terheli kizárólag. Az
Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő
jogalap rendelkezésre áll-e.
X.

Adatbiztonság, adatvédelem

1. Az adatokhoz való hozzáférés:
Az Ön által megadott személyi és egészségügyi adatokhoz a MINÁR KFT. és a MINÁR
KFT. munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és a
gyógykezelésben közreműködő személyek (pl. közreműködő orvosok) férhetnek hozzá a
feladataik ellátása érdekében. Így például az Ön gyógykezelésében közreműködő orvosok
és asszisztensek az adott vizsgálat vagy kezelés lefolytatása érdekében megismerhetik az
Ön személyes és egészségügyi adatait. Emellett például a MINÁR KFT. és a MINÁR KFT.
gyógyító tevékenységében közreműködő egyéb személyek pl. a laboratóriumi vagy
szövettani szolgáltatást végző társaságok alkalmazottai szintén megismerhetik az Ön
személyes adatait is, ha gyógykezelése során szövettani vizsgálat vagy laborvizsgálat
elvégzése válik szükségessé. A MINÁR KFT. csak kivételes esetben adja át a személyes
adatait állami szervek számára, például, ha Ön olyan súlyos fertőző betegségben szenved,
amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi
intézmények értesítését
2. Adatbiztonsági intézkedések:
 Papíralapú tárolás: papíralapon a MINÁR KFT. az Önre vonatkozó egészségügyi
dokumentációt az ellátás helyszínén elhelyezett zárható szekrényekben tárolja:
5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz.
 Elektronikus tárolás: a MINÁR Kft. az elektronikusan rögzített egészségügyi
dokumentációt az ellátás helyén, 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz. elhelyezett
saját szerverein tárolja. A MINÁR KFT. az adatok rögzítése során a Szuhai-G Kft.
(3800 Szikszó, Thököly u. 1.) által fejlesztett H02 Betegadminisztrációs rendszert
használja, melynek célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon
rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvosok számára a
leginkább megkönnyíti.
 Biztonsági intézkedések: a MINÁR KFT. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az Ön személyes és egészségügyi adatait védjük a jogosulatlan
hozzáféréstől. Ennek érdekében az egészségügyi dokumentációt zárható
szekrényben őrzi, melyekhez hozzáférésre csak az indok valószínűsítése mellett az
arra jogosult személyeknek pl. orvosoknak, asszisztenseknek van. A szerveren
tárolt személyes és egészségügyi adatokhoz való hozzáférést a MINÁR Kft.
naplózza, amely lehetővé teszi annak utólagos ellenőrzését, hogy ki, mikor és
milyen adatokhoz fért hozzá.
A MINÁR Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR rendelet,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek
megfelelően kezeljük. Biztosítjuk továbbá, hogy a kezelt személyes adat:



a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
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hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)
XI.

Az érintettek jogai:

a.) Titoktartási kötelezettség
Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt minden a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy
jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.
b.) Az érintetteket megillető jogok:
Az érintett jogaival az info@sanitaskozpont.hu; a minarkft@gmail.com e-mail címekre küldött
kérelmével vagy az Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Tájékoztatjuk az érintettet arról, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult
a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha a személyes adat felvételére
az érintett hozzájárulásával került sor az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 Előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13.-14. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
 A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az
Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait
közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az
adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra
vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén
pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.
A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje,
elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő
a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az
érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások
üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését
szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti
tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív
költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 100 Ft-ot számolhat fel.
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Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg fogja tagadni, ha:
- a tájékoztatás hátrányosan érinti mások jogait, szabadságait
- törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése
alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő
az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben
biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását
- 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.
Egészségügyi adataival Ön, az ezt tároló adatbázissal pedig szolgáltatónk rendelkezik. Szóbeli
tájékoztatást kap, nyilvántartásunkba előzetes egyeztetést követően (kérésétől számított
főszabálykénti1 hónapon belül) betekinthet, arról írásbeli másolatot kérhet (egészségügyi adatra
vonatkozó információkérés esetén természetesen törekszünk a legrövidebb határidő tartására).
Szakellátásban Ön leletet, ambuláns lapot kap, hacsak nem mond le ebbéli jogáról melyet betöltött
16. éves kortól megtehet. Egyes pszichiátriai betegségeknél a kezelőorvos által korlátozható ez a
jog.
A gyógykezeléséhez kapcsolódó adatkezelés bizonyos köréről Ön közvetlenöl az EESZT
rendszerből is tájékozódhat. Ehhez a www.eeszt.gov.hu weboldalt kell felkeresnie, ahol az
Ügyfélkapu és az Ön TAJ száma használatával tud belépni és megtekintheti a saját egészségügyi
adatait.
Felhívjuk figyelmét, hogy a lelet értelmezéséhez szakember, leginkább az Ön kezelőorvosa
szükséges.
Betöltött 16 éves kortól más személyt két tanú igénybevételével írásban is meghatalmazhat, akit
tájékoztathatunk adatairól, aki betekinthet az Önre vonatkozó nyilvántartásba, illetve aki arról
másolatot kérhet. Hacsak betöltött 16. éves kortól nem zárja ki: a kiskorúról a szülő/gyám is
információt kap. (14‐18 életév között, illetve cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt lévő
személy saját adataiba önállóan is betekinthet.) Ha cselekvőképtelen (döntésképtelen) állapotba
kerülne vagy bíróság cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezné: a korábban
meghatalmazott, ennek hiányában törvényes képviselője (gondnoka) illetve a törvény szerinti
sorrendben jogosultak Önről tájékoztatást kapni/adataiba betekinteni meghatározott hozzátartozói
(általában rokonsági fok szerint). Ha kívánja és segítségre szorul az ún. támogatott döntéshozatal
során az Önt támogató személyt is informáljuk. A betegjogi képviselő az Ön hozzátartozói által
meghatalmazva is eljárhat, ha ebben Ön tartósan akadályozott. Az Ön, vagy Ön helyett arra
meghatározott esetben jogosult személyek személyazonosításukat követően jelezhetik kérésüket:
ezek után az Önre vonatkozó nálunk nyilvántartott adatairól szóban is tájékoztatást adunk, azokba
előre egyeztetett időpontban és helyen betekintést biztosítunk, illetve azokról kérésre elektronikus
vagy papíralapú másolatot adunk ki.
Egyszeri (első) alkalommal történő másolat kiadása díjmentes. Ugyanazon adatra (dokumentumra)
vonatkozó ismételt, vagy több azonos példányban történő másolatkérés díjköteles papíralapú
másolat térítési díja: 100 Ft/oldal, elektronikus másolat CD/DVD másolat kiadási díja: 1 000 Ft.
Ha az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációban másra is vonatkozó adatok vannak, azt
alapvetően Ön vagy az Ön helyett eljárni jogosult nem ismerheti meg. Ha pedig egy adatkérés más
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beteg dokumentációjára vonatkozik, ám abban részben Önről is szerepelnek adatok (pl.
hozzátartozója családi kórelőzményében, szülő‐gyermek viszonyban, vagy bármely más esetben ha
az adott beteg Önről mint harmadik személyről említ valamilyen vonatkozásban információt és az
fontossága miatt rögzítésre került): ezen dokumentációrész továbbításához/másolatának kiadásához
az Ön írásbeli engedélye szükséges, vagy az Önre vonatkozó adatokat el kell távolítanunk az így
kiadandó adatsorok közül. Bizonyos hatósági megkereséseknél és kötelező adatközléseknél
azonban előbbire nincs mód.
 A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére indokolatlan késedelem
nélkül helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az
Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban
okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes
adatokat az Adatkezelő más személlyel (címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az
Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve,
hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően
– úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik a profilalkotás vagy közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezelés
ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel
mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja
ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan
erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő
nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az
adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s
rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
-

-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
népegészségügy területét érintő közérdek;
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-

-

az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

Adatai törlését egészségügyi adataival kapcsolatban csak korlátozottan kérheti: Alapvetően akkor,
ha a törvényben előírt kötelező nyilvántartási idő már letelt. Ezt megelőzően az adattörlést is úgy
kell elvégeznünk az egészségügyi dokumentációban, hogy az eredeti adat megállapítható legyen
speciális törvényi előírás alapján.
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően
– úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
• 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;
• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett 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.
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás
kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett
hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat,
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam
fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes
adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve,
hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás
alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő
automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át,
akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag
megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa.
Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az
esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan
érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését
szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az
adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában
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tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve
megfelelő jogalappal rendelkezik.
 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
-

-

az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladattal kapcsolatos adatkezeléshez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban
e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a
kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg 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.
Tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok véleménye szerinti jogosulatlan kezelése miatt
szolgáltatónknál: alapvetően akkor, ha az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés, illetve annak célja
tudományos kutatás. Egészségügyi ellátásával összefüggésben adatkezelési kötelezettségünket
széleskörű és szigorú jogszabályok írják elő. Tiltakozása önkéntesen igénybe vett (jövőbeni)
ellátásokra vonatkozóan lehetséges és az további ellátásának gátját képezheti. Az adatkezelés, a
dokumentáció vezetésének módját jogszabályi keretek között a szolgáltató határozza meg.
 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22.
cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 Tájékoztatás adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Az 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” (GDPR 4. cikk
12. pont).
Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön
jogaira nézve, a MINÁR KFT. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait
érintő adatvédelmi incidensről.
A tájékoztatás során a MINÁR Kft. ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket, valamint a MINÁR Kft. által az adatvédelmi incidens
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orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet
rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”)
panaszt benyújtani.
A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR
78. cikk)
Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó
jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)
Jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Általános
Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet vagy
egyéb jogszabály szerinti jogait.
Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései:
A MINÁR Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetett a jogai gyakorlására irányuló
kérelme 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 érintetett.
Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetett az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A MINÁR Kft., mint Adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (GDPR 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. 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:
- 10.000. Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
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- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.

Gyula, 2020. október 19.

1. számú melléklet
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A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
„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
Az Adatfeldolgozók szintén adatfolyamok címzettjei.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
I.

A MINÁR Kft. nevében eljáró felek, adatfeldolgozók:

 Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vesznek a személyesen közreműködő
egészségügyi dolgozók a MINÁR Kft. és a személyesen közreműködők között létrejött
személyes közreműködői szerződés alapján. A személyesen közreműködőket az orvosi
titokra vonatkozó szabályok kötik.
Dr. Csotye János
Dr. Bardócz Lóránt
Dr. Urbancsok Judit Ágnes
Dr. Watfa Kerim
Dr. Szaniszló István
Dr. Mészáros Tibor
Dr. Mészárosné Dr. Dobó Márta
Dr. Veres Attila
Dr. Nagy Erzsébet
Dr. Ruzsa János
Dr. Varga István Mihály
Dr. Mellár Erzsébet
Dr. Laurentzi Rita
Dr. Ioó Jolán
Dr. Felföldi Margit Irma
Dr. Martyin György
Dr. Gulyás Zsuzsanna
Dr. Bakócz József
Dr. Mohamed Abdulrahman Abdulrab
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 A MINÁR Kft. az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során külső egészségügyi szolgáltató
partnerei igénybevételével valósítja meg az egyes szolgáltatásokat, akiket az orvosi titokra
vonatkozó és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szabályok kötnek. A MINÁR
KFT. továbbítja az Érintett Személyről, mint páciensről felvett személyes és egészségügyi
adatok az ellátó orvos által meghatározott részét a vizsgálatot végző vállalkozások részére.
Az adatok továbbítására a szakszerű és pontos diagnózis felállítása érdekében van szükség:
ezek az adatok jelentőséggel bír(hat)nak az adott minta elemzése során felállított
diagnózisra. Ezeket az adatáramlásokat Ön írásban megtilthatja (ekkor ellátása
ellehetetlenülhet).
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Néhány fontosabb egészségügyi szolgáltató partner neve és elérhetősége, akikhez ellátása
érdekében adatait továbbítjuk:
Synlab Hungary Kft.
Laborszolgáltatás
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
I. em.
Hisztomorf BT.
Szövettani feldolgozás és leletezés
5700 Gyula, Batthany u. 11.
 A MINÁR Kft. részéről az érintett személy adataihoz az alkalmazások üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott személyek kizárólag feladatuk ellátása
érdekében szükséges mértékben férhetnek hozzá (pl. számlázás, adminisztrációs feladatok).
 Ellátásszervezővel is kapcsolatban állunk az Ön betegútjainak szervezése
érdekében, mely miatt a szükséges adatokat számára is továbbíthatjuk (az Ön
ellátás igénybevételére vonatkozó jogviszonyától függően). Az ellátásszervező
neve, címe, és elérhetőségi adatai:
Teladoc Hungary Kft.
1092 Budapest, Köztelek utca 6. 1.ép.
Europ Assistance Magyarország Kft.
1134 Budapest, Dévai út. 26-28.
Union – Érted Ellátásszervező Kft.
1082 Budapest, Baross u. 1.

Egészségügyi szolgáltatások szervezése
Egészségügyi szolgáltatások szervezése
Egészségügyi szolgáltatások szervezése

 A következő személyek és szolgáltatók az általunk végzett adatkezelések érdekében
technikai jellegű adatkezelési tevékenységeket végeznek, számukra adatok átadásra
kerülnek, tehát rajtuk keresztül szükségképpen kétirányban személyes és egészségügyi
adatok áramolnak és főszabályként szintén titoktartásra kötelezettek:
-

-

-

-

Internetes tárhelyszolgáltatónk, illetve honlapunkat készítő, üzemeltető, karbantartó,
technikailag fenntartó szolgáltatónk neve és elérhetősége: Ökrös Béla E.v. 5525
Füzesgyarmat, Baross utca 51. (Weblap-Tárhely.hu)
Marketing szolgáltatás: Tóth Patrik egyéni vállalkozó (6060 Tiszakécske, Puskin
utca 5.)
H02 Klinikai Informatikai Rendszer betegnyilvántartó rendszerünk informatikai fejlesztő,
karbantartó szolgáltatónk neve és elérhetősége: Szuhai-G Kft.
3800
Szikszó,
Thököly u. 1.
DokuMedik Magánklinikai Adminisztrációs Rendszer (betegadminisztrációs rendszer)
szoftver és a hozzátartozó rendszer működése, karbantartása: DokuMedik Informatikai
Szolgáltató Kft. (1192 Budapest, Bercsényi u. 72.)
MRI és Röntgen berendezések szervizelése, karbantartása (GEHC szolgáltatások): GE
Hungary Kft. 1044 Budapest, Váci út 77.

 Számviteli közreműködő szolgáltatónk neve és elérhetőségei: SZP-REVIZOR Kft. 5600
Békéscsaba, Luther u. 12. fsz. 3.
II.

A MINÁR Kft.-től függetlenül eljáró harmadik felek, független adatkezelők:
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Tevékenységi kör
Bank

Magán egészségpénztár

Tevékenység típusa
Fizetés
(Bankkártyával
vagy
hitelkártyával
végrehajtott
fizetési tranzakció feldolgozása)
Fizetés
(egészségügyi
költségek
térítése)

A
MINÁR
KFT.-vel
szerződött
egészségpénztárak,
melyekkel Önnek szerződése
van
az Országos Mentőszolgálat

Mentőszolgálat

Betegek
szállítása
egészségügyi központunkból
Klinikai kutatást szervező Klinikai kutatás
cégek
(klinikai vizsgálati eredmények
bekérése és felhasználása,
amennyiben Ön abban részt
vesz
Biztosítás
Felelősségbiztosítás
(Amennyiben Ön követelést
támaszt valamely egészségügyi
szolgáltatásunkkal
kapcsolatban)
Telefonszolgáltatások
Telefon/mobiltelefon/hangposta
szolgáltatások
Internetszolgáltatások
Postaszolgáltatások

III.

Adatokat megismerő fél
Takarékbank Zrt.
5600 Békéscsaba, Andrássy
út 29-33.

Levelek kézbesítése

A
MINÁR
Kft.-vel
szerződött klinikai kutatást
végző
egészségügyi
szolgáltatók, intézmények
UNIQA Biztosító Zrt.

Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 36.)
DIGI Távközlési és Szolg.
Kft.
(5700 Gyula, Városház u. 3.)
Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest, Dunavirág
utca 2-6.)

Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére
vagy adatkérésére

A következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos az érintett egészségügyi és
a megkereső szerv által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges
személyazonosító adatait átadja a megkereső szervnek. A megkeresésben fel kell tüntetni a
megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat. A megkereső szervek a
következők lehetnek:
a) büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató
szerv, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági
ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,
b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
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c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,
e) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett
tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és a kiképzett tartalékosok
gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló
törvényben meghatározott körben,
f) az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás
lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv,
g) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott
feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,
h) halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos,
i) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai
vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési balesetek és
repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági szerv.
- A megkeresésben vagy adatkérésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg
kell jelölni.
- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdésében, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 58. § (3) bekezdésében vagy a büntetőeljárásról
szóló 2017. évi XC. törvény 262. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén
a kezelést végző orvos az ügyészség engedélye nélkül is köteles az általa kezelt egészségügyi
és személyazonosító adatokra vonatkozó adatkérést teljesíteni.
- Az érintett első ízben történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a
rendőrségnek haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait.
A kiskorú érintett első ízben történő egészségügyi ellátásakor - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ára is tekintettel - az ellátást végző
egészségügyi szolgáltató ezzel megbízott orvosa köteles az egészségügyi szolgáltató telephelye
szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
a) feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás
következménye,
b) a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló
körülményekről szerez tudomást.
Az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre
jogosult beleegyezése nem szükséges.
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-

-

-

-

Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási hatósági eljárás, illetve az
érintettnek intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az
érintett jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.
Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és
személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy (törvényes képviselője)
írásbelihozzájárulását be kell szerezni. Nincs szükség a hozzájárulásra, ha az adat fertőző
megbetegedéssel, az, Eüak. 13. §, a 20. § (3) bekezdése és a 23. § (1) bekezdés a) pont
szerinti esetekben azzal, hogy polgáriperes eljárás során a harmadik személyt érintő –
szexuális úton terjedő fertőző betegségre vonatkozó –egészségügyi adat nem adható ki.
A Szolgáltató haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az
adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha az Eüak.
1. számú mellékletének A) pontjában szereplő fertőző betegséget észlel vagy annak
gyanúja merül fel.
Az Eüak.1. számú mellékletében nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú melléklet B)
pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok
nélkül csak azegészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

 Jogszabály által előírt statisztikai célra főszabályként anonim módon szolgáltatunk adatot.
Ezen felül általában csak megfelelő hozzájárulásával továbbíthatunk adatokat Önről személyes
adataival összekapcsoltan.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelési folyamatba, amelyről a jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az
érintetteket.
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