
Adatkezelési Tájékoztató 

Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (3) bekezdésében rögzített személyes adatok védelméhez való jog egyik legfontosabb alkotmányos követelménye az, hogy 

„mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra 

használja fel az ő személyes adatát.”  

Az alábbiakban szeretnénk előzetes tájékoztatást adni az Ön számára a kórháznál zajló személyes adatok és egészségügyi adatok kezeléséről, tehát az Önre vonatkozó, 

az Ön egészségi állapotával összefüggő információk felvételéről, gyűjtéséről, tárolásáról, rendszerezéséről, lekérdezéséről, felhasználásáról, módosításáról, törléséről, 

továbbításáról stb. Személyes adatait a kórház szerződött adatfeldolgozóin túl kívülálló harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek 

kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé. 

Amennyiben önként veszi igénybe a kórház egészségügyi ellátását, ellenkező nyilatkozat hiányában a gyógykezeléssel összefüggő személyes és egészségügyi adatok 

kezelését megalapozó hozzájárulását megadottnak tekintjük1. 

Egészségügyi ellátásra történő jelentkezésekor az alábbi személyes adatait kezelhetjük: 

Személyes adatok adatkezelés jogalapjai  adatkezelés céljai 

név, születési név 

 
GDPR2 6. cikk. (1) bekezdés 

  a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, vagy Eüak tv. 12.§ (2) 
bekezdése szerint önkéntesen igénybe vett egészségügyi ellátás   

c) pontjában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése 
d) pontjában meghatározott létfontosságú érdek 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

egészségügyi ellátás, 
 népegészségügyi, közegészségügyi,  
járványügyi érdek, szakfelügyeleti 
tevékenység, egészségbiztosítás, 
társadalombiztosítás betegjogok 

érvényesítése, 

születési hely, idő 

TAJ szám 

anyja neve 

lakcím, tartózkodási hely 

elérhetőségi adatok (pl. telefonszám, 
email) 

Hozzátartozó/értesítendő személy 
neve, telefonszáma, lakcíme 

beutaló orvos neve, pecsétszáma 

biztosítási adatok 

egészségügyi  
dokumentáció adatai 

elektronikus megfigyelőrendszerek által 
készített képfelvételek 

személy- és vagyonvédelem 

Adatkezelő: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Nagy 

Norbert, email: adatvedelem@hetenyikorhaz.hu Adatfeldolgozók: Az adatfeldolgozók listáját a www.hetenyikorhaz.hu/adatvedelem internetes oldalon tekintheti 

meg. 

Egészségügyi ellátása során személyes adatait az alábbi megőrzési időkkel kezelhetjük 

Különleges személyes adatok Megőrzési idő 

zárójelentés 50 év 

egészségügyi dokumentáció 30 év 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel 10 év 

gyógykezelésről kiállított számla 5 év 

elektronikus megfigyelőrendszerek  3 munkanap 

 
Egészségügyi ellátásával összefüggésben kezelt, vagy ez alatt keletkezett személyes adataival kapcsolatosan Ön bármikor kérhet tájékoztatást – az adatok 
továbbítása esetén a címzettekről is –, személyes adataihoz bármikor hozzáférhet, kezdeményezheti ezek helyesbítését, korlátozását, törlését (ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik). Az Ön hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében kérheti, hogy az adatkezelő általánosan feldolgozható formátumban adja ki 
Önnek személyes adatait. Kérheti, hogy automatizált döntést ne alkalmazzanak az az Ön személyes adatainak kezelése során. Ön bármikor tiltakozhat személyes 
adatainak kezelése ellen, ha ezt jogszabály külön nem írja elő. Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző 
személy segítségével a kórház adatvédelmi tisztviselőjének, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) az 
alábbi elérhetőségeken: 1125. Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5., tel.: +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, továbbá 
közvetlenül bírósághoz is fordulhat.  
Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető nyomtatott formában a nagyközönség számára nyilvános területeken, jellemzően a bejáratoknál és a recepciókon kerültek 

kifüggesztésre, illetve a kórház honlapján www.hetenyikorhaz.hu/adatvedelem oldalon is részletesebben kifejtve. A kórház folyamatosan törekszik arra, hogy a 

fogyatékossággal élők számára is elérhetővé tegye jelen adatkezelési tájékoztatóját azonos tartalommal.  A kórház figyelembe veszi Magyarország Kibervédelmi 

Stratégiáját, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény végrehajtási rendeletében meghatározott adatbiztonsági 

szempontok szerint biztosítja az egészségügyi ellátás során kezelt adatok védelmét. Az adatkezelő felelősségbiztosítással rendelkezik, érintetti kárigény esetén külön 

nyilatkozat nélkül az egészségügyi dokumentációt hozzáférhetővé teszi a biztosító számára. 

Az Ön személyes adatai és egészségügyi adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 

egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 

szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény 

dr. Nagy Norbert LL.M. 

 
1  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak tv.) 12.§ (2) és (3) bekezdései alapján 
2  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) 
 


