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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
  
  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a 
továbbiakban: Rendelet) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
2011. évi CXII. törvény előírja az adatkezelő - az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó 
adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának 
lehetőségét és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazó - tömör, átlátható, 
érthető és könnyen hozzáférhető, közérthetően tájékoztatást az érintettek jogai gyakorlása 
érdekében. 
A tájékoztatóban szereplő fogalmak a Rendelet fogalmait jelentik. A jelen tájékoztatóban nem 
szereplő esetleges adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
  
AZ ADATKEZELŐ 
  
Az adatkezelő megnevezése: 
Dr. Zsákai Zsolt orvos 
Elérhetőség: 3526 Miskolc, Petőfi tér 3. 1. emelet 6. ajtó 
e-mail: zsakaizsolt@zsakaizsolt.com 
telefon: 06702262260 
  
Az adatkezelő adatvédelemért felelős tisztségviselője: 
Dr. Zsákai Zsolt orvos 
   
AZ ADATFELDOLGOZÓK 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 
8.) A személyes adatokat – az alábbi kivételekkel - a következő adatfeldolgozók részére is 
átadjuk, illetve hozzáférhetővé tesszük annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, 
valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, valamennyi további vonatkozó 
titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban dolgozzák fel a számunkra. 
  
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ 
 
Szolgáltatásainak és honlapunk fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, 
aki az informatikai szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, rendszergazda, hardver és szoftverhiba 
elhárítás, szoftvertelepítés) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk 
tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a 
személyes adatok tárolása a szerveren. 
  
Név/cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. e-mail: iroda@tarhely.eu 
 
  
CSOMAGKÜLDÉS 
 
Csomagküldő tevékenységünk nincs. 
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SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ (KÖNYVELŐ) 
 
Név/cégnév: Kocsis Péter Pál 
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 22. 1. em. 1. ajtó e-mail: kppszolg@t-online.hu 
A számviteli szolgáltató részére a betegek egészségügyi adatai nem kerülnek sem átadásra, sem 
hozzáférhetővé tételre. 
  
ADATKEZELÉSI ALAPELVEK 
  
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében szabad. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak 
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.   
  
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
  
A társaság személyes és egészségügyi adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruláson alapuló 
adatkezelés esetén, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési 
szabályzatban meghatározott hozzájáruló nyilatkozat szerinti tartalommal és tájékoztatással 
kéri. 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az adatkezelőnél személyesen vagy az adatkezelő 
internetes honlapján orvosi vizsgálatra jelentkezik és a kért adatait bediktálja, panaszát egyéb 
közlendőit az adatkezelő részére előadja. 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az adatkezelő internetes honlapjának megtekintése 
során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, 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 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 olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre 
is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti 
kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető 
és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását 
tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem 
bír. 
  
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. 
  
Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 
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A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés 
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály 
rendelkezései irányadók. 
  
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés nem függ az érintett 
hozzájárulásától, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. 
  
Tájékoztatom, hogy az arra jogosított szervek bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási szervek, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek (továbbiakban: hatóság), személyek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő 
adatot, csak konkrét jogszabályi rendelkezés alapján és csak annyit és olyan mértékben ad ki, 
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
  
SZOLGÁLTATÁSAINK CSOPORTOSÍTÁSA AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
SZERINT: 
 
Az érintett hozzájárulása alapján történik: 

-          marketing jellegű ajánlatok, tájékoztatók, felhívások tétele, illetve küldése 
-          betegeink részére - webes felületen, vagy egyéb módon történő - orvosbeteg 
találkozó (vizsgálat, konzultáció, kezelés) hang- és képfelvételének elektronikus 
rögzítése, tárolása 
  

Jogi kötelezettség teljesítésén alapul: 
-          betegeink személyes, egészégügyi, kezelési, kórelőzményi stb. adatainak kezelése 
-          betegeink részére nem marketing jellegű orvosi tanácsadás, kezelési javaslatok, 
tájékoztatók, felhívások tétele, illetve küldése 
-          szerződéses és számlázási adatok kezelése  

  
AZ ÉRINTETT JOGGYAKORLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 
  
Az adatkezelő valamennyi adatkezelése során biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.  
Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
A kérelem teljesítése további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításának okairól a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az 
érintettet. 
Ha az adatkezelő nem intézkedik a kérelemmel kapcsolatban, legfeljebb egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti hatóságnál 
panasz benyújtás, bírósági jogorvoslati jogáról. 
Az érintett jelen tájékoztatóban feltüntetett jogait díjmentesen gyakorolhatja. Amennyiben az 
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 
túlzó, az adatkezelő, adminisztratív költségeken alapuló ésszerű összegű díjat állapíthat meg, 
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem 
teszi szükségessé az érintett azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat 
megőrizni, beszerezni, vagy kezelni, hogy azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendeletnek. 
Ha az adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről őt tájékoztatja. 
Az érintett ilyen esetben a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, az ezekhez 
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kapcsolódó értesítéshez, és az adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja, kivéve, az 
érintett jogai gyakorlása érdekében azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információt nyújt. 
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 
korlátozáshoz, az ezekhez kapcsolódó értesítéshez, és az adathordozhatósághoz való jogát, 
valamint a tiltakozáshoz való jogát gyakorló érintettel kapcsolatban, további személyazonosság 
megerősítéséhez szükséges információ nyújtását kérheti, az előző bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével. 
  
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
 
- az érintett egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, ideértve az 
érintett tájékoztatását egészségi állapotáról, az orvosi tanácsadást az érintett részére, és az 
érintett tájékoztatását a gyógykezelésekkel kapcsolatos lehetőségekről, feltételekről, teendőkről 
is, 
- a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, 
- az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 
- a betegjogok érvényesítése, 
- orvos-szakmai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek 
tervezése, 
- az egészségügyi adatot kezelő szerv, vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, 
szakmai, vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az 
ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó 
szervezetek feladatainak ellátása, 
- a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy e tevékenység mely 
jogviszony keretében történik, 
- az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása 
érdekében, 
- a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések –ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – 
kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele, 
- egészségügyi dolgozó etikai eljárásánál tényállás felvétele, 
- az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógykezelés 
elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében. 
  
A betegfelvételi lapot, amely a hozzájáruló nyilatkozatot, illetve annak visszavonásának 
lehetőségét is tartalmazza a www.zsakaizsolt.com oldalon közzétesszük. A betegfelvételi lapon 
megadott személyes adatok rögzítésére, az erre alkalmas, tanúsított, adatvédelmi előírásoknak 
megfelelő betegnyilvántartó programban (továbbiakban: rendszer) kerül sor. Személyes adatait 
az adminisztrátor rögzíti a rendszerben, amit a kezelőorvos, illetve az adatkezelő vezető 
tisztségviselője, valamint az adatvédelmi tisztviselő láthat. (E megjelölt egyes feladatkörökből 
adott esetben egy személy többet is betölthet.) 
  
A személyes és egészségügyi adatai az ön írásbeli hozzájárulásával, valamint törvényben 
meghatározott esetben hozzájárulása nélkül is erre jogosult szervek részére továbbíthatók, 
átadhatók (pl. ÁNTSZ, Rendőrség, Kórház), harmadik országba, nemzetközi szervezet részére 
nem továbbítjuk adatait. Személyes és egészségügyi adatait addig az időpontig kezeljük, amíg 
ön nem kéri azok törlését, egyéb esetben az egészségügyi dokumentáció 30 évig, a zárójelentés 
50 évig megőrzendő. Az elektronikus, vagy más módon lebonyolított betegtalálkozókról 
(kezelésekről, vizsgálatokról stb.) készült kép- és hangfelvételt a beteg hozzájárulásával az 
egyéb egészségügyi adatoknak megfelelő módon kezeljük. 
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Az adatkezelő, mint egészségügyi szolgáltató kapcsolatban állhat partnercégekkel, akik között 
fennálló szerződéses kapcsolat esetén és keretében egészségügyi szolgáltatás biztosítása 
érdekében beutalás, átirányítás lehetséges. Az adatkezelő részére és/vagy általa beutalt betegek 
következő egészségügyi adatai kerülnek továbbításra: betegség, kórkép, elvégzett vizsgálat, 
diagnózis, leletek. 
  
Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés esetén az érintettek nevét és számlázási címét kezeli az 
adatkezelő, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából. Egészségügyi adat 
feltüntetésére a számlán nem kerülhet sor. A számlák továbbítására könyvelési, adózási 
feladatokat végző könyvelő részére lehetséges. A számlákat 8 évig őrizzük. 
  
Szerződéskötésre (beszállítói, vevői) vonatkozó adatkezelés esetén az érintettek tájékoztatására 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok tárolásának időtartamáról a szerződésben kerül 
sor. 
  
Szerződések kapcsolattartói tájékoztatására a munkáltatói, megbízói tájékoztatás keretében 
kerül sor. 
  
Ügyfélszolgálati (levelezés, telefonos kapcsolat) adatkezelés esetén a szerződéses partnerekkel 
a szerződés teljesítése jogalapon, illetve az érintett adatainak kezelésére vonatkozó 
hozzájárulást követő megkeresése alapján kerül sor. Az ügyfelek szerződésben rögzített adatait, 
kapcsolattartók adatait, illetve hozzájárulás alapján megadott adatait kezeljük, szerződés esetén 
a szerződésben meghatározott időtartamig, illetve a hozzájárulás esetén annak visszavonásáig. 
  
Cookie adatok kapcsán a kezelt adatok köréről, céljáról, jogalapjáról külön szabályzat 
rendelkezik. 
  
Önéletrajzok esetén az adatkezelő az adatvédelmi szabályzat szerint jár el, az álláskiírásban tesz 
közzé tájékoztatót. A pályázati kiírás nélkül érkező önéletrajzok esetén, amennyiben az nem 
tartalmaz hozzájárulást az adatok 3 hónapig tartó kezelésére, az adatkezelő kizárólag annak 
vizsgálatára jogosult, hogy a pályázati anyagnak megfelelő betöltetlen álláshellyel rendelkezik-
e, amennyiben ilyen álláshely nem áll rendelkezésre, a dokumentációt megsemmisíti. Az 
adatkezelés célja a adatkezelő leendő munkavállalóinak kiválasztása, szűrése, a személyi 
állomány folyamatos biztosítása. 
  
ADATBIZTONSÁG 
  
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett 
szervereken találhatók meg. 
  
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
•         a jogosultak számára hozzáférhető; 
•         hitelessége és hitelesítése megfelelő; 
•         a változatlansága biztosított; 
•         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 
  
Az adatkezelő olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
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Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 
•         a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
•         a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen; 
•         a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni 
a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
  
Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel 
megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és 
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
  
Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan 
hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, 
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel szemben az adatkezelő 
megtesz minden elvárható óvintézkedést. 
  
AZ ÉRINTETT JOGAI 
  
1.      Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 
2.      Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
3.      Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes 
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 
4.      Az érintett hozzáférési joga 
5.      A helyesbítéshez való jog 
6.      A törléshez való jog 
7.      Az adatkezelés korlátozásához való jog 
8.      A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
9.      Az adathordozhatósághoz való jog 
10.  A tiltakozáshoz való jog 
11.  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
12.  Korlátozások 
13.  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
14.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 
15.  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
16.  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jog 
  
Jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőt az adatkezelőre vonatkozó részben írt 
elérhetőségeken tudja megkeresni. A jogszabályi kötelezettségeken alapuló adatkezelés 
esetében a törléshez való jog a Rendelet szerinti szabályoknak megfelelően gyakorolható. 
  
AZ EGYES JOGOK  
  
1.      Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése a 
Rendelet 12. cikke értelmében 
  
Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
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formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a 
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más 
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére 
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. 
  
Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását, amelyről jelen 
tájékoztatóban fentebb külön címben tájékoztatást adtunk. 
  
2.      Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik a 
Rendelet 13. cikke alapján 
  
Jelen tájékoztató célja az érintettek előzetes tájékoztatásának biztosítása az adatkezelésről, 
amelynek keretében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek kapcsán 
az érintettet tájékoztatni kell: 
o    az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 
o    az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 
o    a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, 
o    a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél 
jogos érdekeiről, 
o    a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - illetve a címzettek 
kategóriáiról, ha van ilyen; 
o    adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 
  
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a 
következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: 
o    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 
szempontjairól; 
o    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; 
o    az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 
o    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
o    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 következményeikkel járhat az 
adatszolgáltatás elmaradása; 
o    az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel bír. 
  
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő 
célról és minden releváns kiegészítő információról. 
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JELEN TÁJÉKOZTATÓ TÖMÖR KÖZÉRTHETŐ KIEGÉSZÍTÉSE 
(ÖSSZEFOGLALÓJA) 
  
Az orvos a szokásos orvosi tevékenysége kapcsán jogszabály előírás alapján kötelezően a beteg 
személyes és egészségügyi adatait felveszi, tárolja, megőrzi, a beteg külön engedélye nélkül is. 
Minden más – „nem szokásosan orvosinak mondható” - tevékenység miatti személyes 
adatkezeléshez már kell a beteg (vagy az egyéb érintett személy) külön beleegyezése, ilyenek 
elsősorban: 

-          az akár online, akár hagyományos rendelésről készített kép- és hangfelvétel 
készítése, 
-          reklámanyagok, kereskedelmi, üzleti ajánlatok küldése. 

Az adatokhoz az orvoson (és asszisztensen) kívül csak a könyvelő és az informatikai szolgáltató 
(számítógép szerelő) férhet hozzá, de ők is kötelesek a megismert adatokat titokban tartani. A 
könyvelő az egészségügyi adatokhoz eleve hozzá sem férhet, azok a számlázási pénzügyi 
adatoktól elkülönülten vannak kezelve. A számítógép szerelő elvileg technikailag mindenhez 
hozzáférhet (úgy, mint bárhol máshol), de ő sem jogosult indokolatlanul még nézegetni sem az 
adatokat. Az orvos elvárható módon gondoskodik a kezelt személyes adatok védelméről is. Ha 
a betegnek és más érintett személynek a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen 
kérdése, kérése van, akkor jelen esetben az orvoshoz fordulhat, aki köteles tájékoztatni a 
jogairól és lehetőségeiről a beteget (érintettet), és kéréseiknek - ha azok megfelelnek a 
jogszabályoknak - köteles eleget tenni. Vita esetén a hatóságokhoz is fordulni lehet. 
 
 
Kelt, Miskolc, 2018. május 25. 


