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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BETEGEINK SZÁMÁRA 

 

 

Tisztelt Betegeink! 

 

Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. rendelete („GDPR”) 

részletesen szabályozza a természetes személyek személyes adataival kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket. Az Önök egészségi állapotra vonatkozó adatok személyes adatnak minősülnek 

(különleges személyes adatnak), amelynek kezeléséhez kapcsolódóan Önöket megilletik a GDPR-

ban és egyéb jogszabályokban meghatározott jogosultságok.  

 

A jelen tájékoztató célja, hogy Önöket ezekről a jogokról, illetve arról tájékoztassuk, hogy 

Kórházunk miként kezeli az Önök személyes adatait, valamint segítséget nyújtson Önöknek 

abban, hogy az ilyen irányú jogaikat miként gyakorolhatják, az erre vonatkozó kéréseiket hogyan 

kezdeményezhetik. 

 

A jogi szabályozás rendezi a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, ezek között azon 

feltételeket, amelyek mellett egy Kórházunk az Önök adatait kezelheti.  

 

Az adatok kezelésének fogalmán nem kizárólagosan az adatok gyűjtését, rögzítését, 

rendszerezését, tárolását, átalakítását vagy megváltoztatását, lekérdezését, azokba történő 

betekintést, azok felhasználását, közlését és továbbítását, törlését, illetve megsemmisítését jelenti. 

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Önök megerősítik, hogy a jelen tájékoztatót 

megismerte és kifejezetten elfogadja. 

 

Kórházunk alapadatai 

Név: Szigetvári Kórház 

Székhely, postacím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.  

Elérhetőségek: +36 73/500-500,  Fax +36 73/311-016 

E-Mail: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu 

Web: www.szigetvarkorhaz.hu 

Vezető: Dr. Berecz János igazgató 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  

Név: Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda (személyesen eljár: dr. Tóth Krisztián) 

Telefonszám: 06-1-225-0230 

E-mail: drtothkrisztian@drtothkrisztian.hu 

 

I. Kórházunk a következő személyes adataikat kezeli: 

 

Név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, cím, állampolgárság, anyanyelv, TAJ-

szám, levelezési cím, telefonszám, egészségügyi dokumentáció adatai, képadatok és videó 

felvételek (a Kórházunkban működő biztonsági kamerák alapján), esetlegesen egyéb adatok: 

e-mail cím, hozzátartozói adatok   

 

mailto:titkarsag@szigetvarkorhaz.hu
http://www.szigetvarkorhaz.hu/uj/elerhetoseg/www.szigetvarkorhaz.hu
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  II. Az adatkezelésünk célja és jogalapja 

 

Az Önök személyes adatait jellemzően azért kezeljük, hogy Önök a gyógykezeléseinket 

igénybe tudják venni, valamint betegelőjegyzés, az egészség megőrzésének, fenntartásának 

előmozdítása, az eredményes gyógykezelés elősegítésére, az Önök egészségi állapotának 

nyomon követése céljából, illetve közegészségügyi és járványügyi érdekből és célból, 

továbbá a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az 

egészségi állapot alapján történik.  

 

Kórházunk jogszabályok alapján kezeli az Önök adataikat, Korházunknak jogszabályi 

kötelezettsége az Önök adataik kezelése. Az adatkezelésünk jogalapját képező jogszabályok 

felsorolása a jelen tájékoztató mellékletét képezi. 

 

III. Személyes adatok tárolásának időtartama 

 

Az Önök személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak 

szerint őrizzük meg: 

- egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig; 

- zárójelentést legalább 50 évig; 

- képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a 

felvétel készítésétől számított 30 évig; 

- amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének 

utolsó napjától számított 5 évig őrizzük. 

- a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi 

felvevőegységen legfeljebb 3 munkanapig tárolunk. 

- a gyógyszertári vényeket 3 évig őrizzük meg (ez alól kivételt a kábítószeres és 

pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerre vonatkozó vények képezik, amelyeknek 

megőrzési határideje: 5 év).  

 

IV.  Adatkezelésünkre vonatkozóan a következő kérésekkel fordulhatnak hozzánk 

 

1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

Önök kérhetik, hogy visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e. 

 

2. Hozzáféréshez való jog 

Abban az esetben, ha Kórházunkban Önökre vonatkozó adatkezelés folyamatban van, 

akkor kérhetik, hogy a kezelt személyes adataikhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjanak: 

 

a) az adatkezelés céljai, 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
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adatokat közölték vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) Önöknek azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem Önöktől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

 

3. Másolat kérési jog 

 

Önök kérhetnek a személyes adataikról másolatot, de a további másolatokért Kórházunk 

az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel. 

 

4. Helyesbítési jog 

 

Önök kérhetik, hogy helyesbítsük az Önökre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, 

illetve kérhetik a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

5. Törléshez való jog 

 

Önök kérhetik, hogy töröljük az Önökre vonatkozó személyes adatokat, abban az esetben, 

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 

vagy más módon kezeltük; 

b) ha az Önök hozzájárulása alapján kezelt adat kapcsán visszavonja azon 

hozzájárulását, amely az adatkezelés jogalapját képezi és az adatkezelésünknek 

nincs más jogalapja, 

c) ha Önök tiltakoznak az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeljük, 

e) az Önök személyes adatait a Kórházunkra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell 

 

E körben felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adatkezelésünknek a gyógyító ellátáshoz 

kapcsolódó részét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény vonatkozó szakaszai alapján és szerint, 

törvényi kötelezettség alapján kezeljük, ezért a jogszabályban meghatározott adatokra 

irányuló törlési kérelmet nem áll módunkban teljesíteni és végrehajtani. 

 

Kérésük ellenére Kórházunk akkor sem törölheti a személyes adataikat ha 

 a) ha azok kezelése a népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges, 
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 b) ha az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból szükséges, 

c) ha az adatkezelés Kórházunk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges. 

 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Önök kérhetik, hogy Korházunk korlátozza az Önök adatainak kezelését, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül 

 

 a) ha Önök vitatják a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes 

adatok pontosságát, 

 b) ha az adatkezelés jogellenes és Önök ellenzik az adatok törlését, és helyette kérik 

azok felhasználásának korlátozását, 

 c) ha Kórházunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de Önök igénylik azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

d) ha Ön tiltakoztak az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Kórházunk jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Önök jogos indokaival szemben. 

 

7. Adathordozhatósághoz való jog 

 

Önök kérhetik, hogy az Önökre vonatkozó, Kórházunk rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapják, ha azok a az Önök hozzájárulásán alapulnak. 

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adatkezelésünknek a gyógyító ellátáshoz részét az 

egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény vonatkozó szakaszai alapján és szerint, törvényi kötelezettség 

alapján kezeljük, és nem az Önök hozzájárulása alapján, ezért az ezen adatokra vonatkozó 

adathordozhatósági kérelmeket nem tudjuk teljesíteni. 

 

8. Tiltakozáshoz való jog 

 

Önök jogosultak arra, hogy a saját egészségügyi helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzanak személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adatkezelésről, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profialkotást is. 

E körben felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó 

adatkezelésünk jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges, ezért a 

tiltakozásra vonatkozó esetleges kérelmüket nem teljesíthetjük. 
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V. A IV. pontban felsorolt jogaihoz kapcsolódó kérések benyújtásának szabályai 

 

Kórházunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beékezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önöket a IV. pont 1-8. pontok szerinti kérelem 

tekintetében 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 Önök. Ha Önök elektronikusan úton nyújtották be a 

kérelmüket, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha azt Önök másként 

kérik.  

Ha Kórházunk nem tenne intézkedéseket az Önök kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önöket az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önök panaszt nyújthatnak be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhetnek bírósági jogorvoslati jogukkal.  

Kórházunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Önök 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

akkor Korházunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

Ha Korházunknak megalapozott kétségei vannak a IV. pont 1-8. pontok szerinti kérelmet 

benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

Kórházunk megtagadhatja a kérelmük teljesítését, amennyiben kérelmet benyújtó személyt 

nem áll módjában azonosítani. 

 

VI. Nemzetközi adattovábbítás 

 

Kórházunk az Önök kezelt személyes adatait nem továbbítja valamely harmadik országbeli 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére továbbítani. 

 

VII. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi 

ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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1. számú Melléklet: 

 

Az Önök egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor: 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679rendelete (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, GDPR);  

 

2011.évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról  

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről  

 

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének 

egyes kérdéseiről 

 

381/2016. (XII.2.) Korm.rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról  

 

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról 

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

 


