
Adatkezelési tájékoztató az Intézmény üzleti partnerei számára 

Jelen adatkezelési tájékoztató a „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. üzletfelei és 
egyéb ügyfelei (pld. a vele szerződéses viszonyban álló üzleti partnerei, álláspályázatot 
benyújtók, ajánlattevők, honlapra látogatók) számára nyújt tájékoztatást.  

Betegadat-kezelési tájékoztatónkat és pályázati adatkezelési tájékoztatónkat külön 
dokumentumban találja, az Ön kényelme, a jobb átláthatóság érdekében! 

Kollégáink készséggel adnak Önnek további felvilágosítást, vagy bocsátják rendelkezésére 
a tájékoztatót áttekintésre. Saját eszközével másolatot is készíthet ezekről, díjmentesen. 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön tájékozódhasson arról, hogy „Az Ormánság 
Egészségéért” Nonprofit Kft.(továbbiakban Kft. vagy Intézmény) miként kezeli személyes adatait. A 
tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
rendelkezéseit követtük elsősorban. Jelen dokumentumban - ha külön nem jelöljük -, akkor a 
„GDPR” rendeletre, mint Európai Uniós legfelsőbb jogforrásra hivatkozunk. 

1. Alapvető fogalmak 
Adatkezelő: a „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. jogi személy, mely az adatok kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy 
Érintett– közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.  
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az 
Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton 
kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. Tájékoztatónkban ez Önre vonatkozik. 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, 
tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, 
felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
 

2. Adatkezelő:  
„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT. (a továbbiakban Kft. vagy Intézmény)  
Adószám: 14465299-1-02, Székhely: 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A. 
e-mail cím: ormansageu@gmail.com, Képviseli: Dr. Springó Zsolt ügyvezető 
Adatvédelmi tisztviselő: Radnai Krisztina Tel.: +36-30/9856735; E-mail: dpo@oekp.hu 
  



3. Az Érintettek jogai 
Az érintettet megillető jogokat az Info tv. (2011. évi CXII tv. 2018.08.25-től érvényes módosítása) II/A. 
fejezete, valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja, melyeket 
a Kft. maradéktalanul biztosít, gyakorlásukat elősegíti az Érintettek számára. 
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog. 
2. A hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve kérelmére személyes adatait és azok 
kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk.  

3. Helyesbítéshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatait javítjuk, helyesbítjük, 
kiegészítjük. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai kezelését 
korlátozzuk (azokon a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk), különösen, ha 
vitatja az adatok pontosságát, akkor a tisztázásig; vagy ha az adatkezelés jogellenes, de az 
Érintett zárolást kér; vagy ha jogi igénye előterjesztése érdekében kéri ezt; vagy amennyiben 
tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a jogos érdek megállapításáig. 

5. Törléshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai törlését akkor kötelességünk 
indokolatlan késedelem nélkül megtenni, ha a célhoz a személyes adatokra már nincs szükség; 
vagy ha a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha az 
érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (azaz jogos érdekből történő adatkezelés esetében), és 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha a személyes adatokat 
jogellenesen kezelték; vagy ha jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés; vagy 16 éven 
aluli kiskorú számára kínált szolgáltatás, szülői beleegyezés esetében. 
Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos érdek vagy jogszabályi előírás vagy 
bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben lehetséges, a törlés helyett zárolást 
ajánlunk fel. 

6. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja jogos 
érdek (adatkezelő vagy harmadik fél részéről). 

7. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Az önkéntes hozzájárulás jogalapján kezelt adatok kezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor 
visszavonhatja. A visszavonás nem befolyásolja az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.  

Az Érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket teszünk, adatvédelmi tisztviselőt nevezünk ki az érintetti közvetlen kapcsolattartás 
elősegítésére.  
Az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor észszerű összegű díjat 
számíthatunk fel (1.500 Ft / oldal), vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.  
Kérhetjük a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását, ha 
megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett. 

Az Érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesítjük, de legfeljebb 25 napon belül 
elbíráljuk, és a döntésről az Érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, akkor 
elektronikus úton) értesítjük. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal 
meghosszabbítható, az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével. 

4. Jogorvoslati tájékoztatás 
Személyes adati kezelésével kapcsolatos kéréseivel, panaszával kérjük, forduljon bizalommal 
adatvédelmi tisztviselőnkhöz: Intézményünk adatkezelési politikája, hogy partnereinkkel 
együttműködve, érdeküket maximálisan szem előtt tartva, közös megoldást keressünk. 



Amennyiben intézkedésünkkel elégedetlen lenne, úgy panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacíme: 1530  Budapest, Pf.: 5. 
Telefonszám: +36 1 391 1400; Fax: +36 1 391 1410; 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
 
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Továbbá Ön személyes adatai 
védelméhez való jogait polgári bíróság –választása szerint a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási 
helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti. 

5. Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére 
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. 
Esetleges adatvédelmi incidens esetén – a jogszabályokkal összhangban - mindent megteszünk a 
hatás mérséklésére, és intézkedéseket teszünk ennek jövőbeli elkerülésére. Ha az incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Érintetteket 
haladéktalanul értesítjük. Szükség esetén értesítjük a hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást 
vezetünk. 

6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
Az Kft.-nél nem zajlik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotással járó adatkezelés. 

7. Adattovábbítás 
Az adatfeldolgozón kívül személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának hiányában csak a 
törvényben meghatározott szerv vagy személy részére, és csak az abban meghatározott adatkörben, 
a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével továbbít az Kft.; pld. hatóságoknak illetve 
hatósági vagy hivatali, szakági ellenőrzéskor (NAV, társadalombiztosítási szervek, stb.) adatok 
átadásra kerülnek a jogszabályok szerint meghatározott és szükséges mértékben.  
Külföldi adattovábbítás nincs az Kft.nél. 
Pályázati vagy támogatott forrásból megvalósuló beruházás esetében a Támogató, irányító hatóság, 
valamint a jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban meghatározott szervek felé 
továbbíthatunk adatokat, akik ellenőrzési joggal rendelkeznek. Jelenleg ilyen támogató szervek: 
Országos Közegészségügyi Intézet, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági 
Minisztérium, Pénzügyminisztérium. 
Egyes önálló adatkezelőnek minősülő üzleti szolgáltatók egyes – jellemzően nem szenzitív – 
személyes adatát korlátozottan, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan, a célhoz kötötten megismerhetik. 
Ilyenek jellemzően: postai szolgáltató, bank, internet – és telefonszolgáltató, futárszolgálat. 
Amennyiben az Érintett harmadik fél adatát közli felénk, megadja számunkra, úgy az adatok 
pontosságáért az Érintett felel, csakúgy mint azért, hogy az adatok átadására, közlésére, feltárására a 
harmadik féltől (pld. családtag, hozzátartozó) felhatalmazással rendelkezik. 

8. Az adatkezelés biztonsága 
Az Adatkezelő Intézmény – a GDPR 5. cikk (1) bek. f.) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal 
összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos 
tárolásáról. Az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási 
szabályokat alkalmazunk, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés 
lehetőségét, illetve az adatok jogellenes megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra 
hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így alkalmasak a GDPR, az Info tv. 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére. 



9. Adatfeldolgozóink 

Az általunk kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezelésében titoktartási kötelezettség alatt álló 
vagy azt vállaló, továbbá velünk adatfeldolgozási szerződést kötő partnereink működnek közre. Az Ön 
személyes adatai kezelésében az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt, a fent jelzett garanciák 
mellett: 

Könyvelőnk: KÉK Indigó Kft. 
Székhely: 7623 Pécs, Kővirág u. 37., Adószám: 22917818-1-02, Cégjegyzékszám: 02-09-076186 
Képviseli: Tóth Eszter 

Intézményünk szoftveres és hardveres hátterének szervízelését, üzemeltetését, karbantartását 
végzi: 
Béker-Soft Informatika Kft. 
Székhely: 1184 Budapest, Hengersor u. 73., Adószám: 22729066-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-
940913 
Képviseli: Szőke N. István ügyvezető 

10. Az Önt érintő egyes adatkezelési tevékenységek részletei 

Az alábbiakban az egyes tevékenységi területekre vonatkozó átfogó adatkezelési tájékoztatást 
nyújtjuk az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint. Amennyiben az adatkezelésünkről 
további kérdése lenne, úgy kérjük, hogy kérését adatvédelmi tisztviselőnkhöz intézze, annak fent 
megjelölt elérhetőségén. 

(Szerződött) üzleti partnereinkre vonatkozó adatkezelésünk részéletei: 

Érintettek köre: vevők/ beszállítók kapcsolattartói / képviselői, egyéni vállalkozó és ritka esetben 
magánszemély partnerek. 
A kezelt személyes adatok köre: 
(Szerződött) üzleti partnerek képviselőinek neve; 
(Szerződött) üzleti partnerek kapcsolattartói: neve, elérhetősége (telefonszáma, mail címe); 
Egyéni vállalkozó partnerek neve, címe / székhelye, elérhetősége (telefonszáma, mail címe), 
adószáma, esetleg bankszámlaszáma; 
Egyéni üzleti partnerek neve, címe, elérhetősége (telefonszáma, mail címe), adóazonosító jele, 
esetleg bankszámlaszáma. 
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az üzleti partnerekkel, üzletek létrehozásának elősegítése. 
Szerződések / megállapodások kötése, teljesítése, megszüntetése; kötelezettségek teljesítése és 
jogok érvényesítése, szerződéshez kapcsolódó egyéb ügyintézés, reklamáció. 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása  – 6. cikk (1)a (a kapcsolati adatot az érintett adja 
meg vagy az nyilvános forrásból származik;  Szerződés teljesítése – 6. cikk (1)b; Jogszabály - 6. cikk (1) 
c (többek között az adójogi jogszabályok és a számviteli törvény) . 
Az adatok forrása: érintett.  
Az adat megadása előfeltétele-e a szerződéskötésnek? Kapcsolati adat nem feltétele a 
szerződésnek, kivéve Cég képviselő neve. Egyéb adatok, egyéni vállalkozók / magánszemélyek 
adatainak megadása nélkül szerződés nem köthető.  
Adattörlésre előirányzott határidők: A számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák, és 
minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak 
megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó 
beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, a Kft. eddig őrzi azokat. Egyéb 
bizonylatokat Ptk. szerinti objektív elévülésnek megfelelően a szerződés megszűnte után 5 évig 
kezeli. 



Pályázati forrásból vagy támogatásból megvalósuló beruházás esetében az adott pályázat vagy 
támogatói okirat megkövetelte időpontig (EFI és munkahelyi képzés pályázat: 2027. december 31-ig, 
„Egészségprogram az Ormánságban támogatás esetében várhatóan: 2031. december 31.ig). 
Kapcsolati adatok hozzájáruláson alapuló kezelése esetében a vevő / beszállító esetleges tiltakozásáig 
az adatkezelés ellen - azaz a hozzájárulás visszavonásáig kezel. 

Szakmai tájékoztató levelek, üzenetek küldésére vonatkozó személyes adatkezelésünk részéletei: 

Az Intézmény szolgáltatásairól, azok változásáról, és a működését érintő kérdésekről elsősorban e-
mail értesítő levél útján tájékoztatja az ellátási körzetébe tartozó partnereit, hogy azok betegeik 
számára megfelelő információval szolgálhassanak, az ellátás színvonalát közösen emeljék. E 
tájékoztató e-mailek kiküldése szakmai és nem reklám célú. 

Érintettek köre: vevők/ beszállítók kapcsolattartói / képviselői, egyéni vállalkozó és ritka esetben 
magánszemély partnerek. 
A kezelt személyes adatok köre: Az Intézménnyel szakmai kapcsolatban álló, vagy potenciálisan ilyen 
szolgáltatók e-mail címe, esetleg posta címe, kapcsolattartójának neve. 
Az adatkezelés célja: A régiós ellátás színvonalának emelése érdekében információ nyújtása az 
Intézmény működését érintő kérdésekről. 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása  – 6. cikk (1)a (a kapcsolati adatot az érintett adja 
meg vagy az nyilvános forrásból származik). 
Az adatok forrása: Érintett - publikus forrás vagy fennálló kapcsolat az Intézménnyel. 
Adattörlésre előirányzott határidők: Az Érintett tiltakozásáig az adatkezelés ellen, törlési kérelméig. 
 

A hozzánk benyújtott önéletrajzok adatkezeléséről: 

Önéletrajzát célhoz kötötten, a munkaerő-felvétel érdekében és a cél megvalósulásáig, azaz 
megfelelő jelölt felvételéig kezeljük. Önéletrajzát harmadik félnek nem továbbítjuk, arról másolatot 
nem készítünk, adatait nem rögzítjük számítógépen sem., 

Érintettek köre: A hozzánk munkavállalási szándékkal önéletrajzot benyújtó jelentkezők. 
A kezelt személyes adatok köre: A jelentkezők által az önéletrajzban megadott személyes adatok, 
jellemzően név, kapcsolattartási adatok (telefon, e-mail, postacím), végzettségre, szakképzettségre, 
egyéb jogosítványok és ismeretek meglétére, szakmai gyakorlatra, szakmai kompetenciákra, 
érdeklődési körre vonatkozó információk. 
Az adatkezelés célja: a Kft. munkaerő-igényének biztosítása, a megüresedett pozíciók betöltése, a 
jelentkezők jelentkezésének fogadása, szűrése, munkalehetőség nyújtása megfelelő jelöltek számára. 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (az adatot az érintett adja meg);  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f (önéletrajz hosszabbított őrzése, az érintett értesítésre adott válaszáig). 
Az adatok forrása: az érintett. 
Adattörlésre előirányzott határidők: Amennyiben önéletrajzát feladott álláshirdetés nélkül bocsátja 
rendelkezésünkre, úgy joggal feltételezzük, hogy jövőben megnyíló pozícióra vár, így azt az 
adatkezelés ellen történő tiltakozásáig, de legfeljebb egy év időtartamig őrizzük (ekkortól 
vélelmezzük annak elévülését). Az álláshirdetések nyomán benyújtott önéletrajzokat a cél 
megvalósulásáig, azaz a meghirdetett pozícióra kiválasztott jelölttel kötött munkaszerződésben 
rögzített próbaidő sikeres leteltéig őrizzük. A jövőben potenciálisan alkalmazható jelentkezők 
esetében ezt követően további egy évig őrizhetjük az önéletrajzokat, ha az ellen nem tiltakozik, azzal, 
hogy erről a további adatkezelésről haladéktalanul értesítjük az önéletrajzot benyújtót. 
Amennyiben Ön – az érintett – tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kéri adatai törlését, úgy a Kft. a 
kiválasztási folyamat bármely időpontjában ezt haladéktalanul köteles teljesíteni, vegye azonban 
figyelembe, hogy ezzel kiválasztásának lehetőségét is megszűnteti. 
A Kft. az őrzési idő leteltével az önéletrajzokat megsemmisíti. 



 

Honlapunkról adatkezeléséről: https://oekp.hu/ és https://fonixweb.oekp.hu/ aloldala  

A honlap megfelelő és kényelmes működése érdekében weboldalunkon alkalmazunk sütiket, melyek 
az Ön számítógépén tárolt kis adatcsomagok. Ezeket böngészőjében maga tudja kezelni, 
engedélyezni vagy letiltani. Hirdetési vagy analítikai céllal jelenleg nem használunk sütiket. 
Sütitájékoztatónkat honlapunkon eléri. 

Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés a honlapon 
Érintettek köre: A honlapon a „kapcsolatfelvétel” vagy „panaszkezelés” űrlapját beküldők.  
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által az űrlapon megadott adatokat kezeljük, azaz nevét, e-
mail címét és az Ön által az üzenetében közölt további adatokat  
Az adatkezelés célja: A látogatói kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvétel elősegítése, panasztétel 
fogadása 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (az adatot az érintett adja meg);  
Jogos érdek – 6. cikk (1)f (amennyiben a kérdés vagy panasz jellege szükségessé teszi) 
Az adatok forrása: az érintett. 
Adattörlésre előirányzott határidők: itt megadott személyes adatait az Ön hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeljük (mely nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét), illetve 
az ügy jellegéhez kapcsolódó adatok esetében a cél eléréséig (a kérdés vagy panasz 
megválaszolásáig). Amennyiben a kérdés vagy panaszügy jellege indokolja, úgy a határidő jogos érdek 
alapján meghosszabbítható a Ptk. szerinti általános elévülési határidőig, azaz öt évig. 
 
Időpont-foglalás szakrendelésre a honlapon 
Az Ön illetve – beleegyezése, kérése alapján – háziorvosa - számára lehetőség van a honlapon 
keresztül a szakrendelésre történő időpont-foglalásra, mely során az adatok az Intézményünk 
betegnyilvántartási - betegirányítási szoftverébe kerülnek továbbításra, feldolgozásra és tárolásra. A 
foglalás előzetes regisztrációhoz és annak Intézményünk részéről történő elfogadásához kötött, 
melynek célja az adategyeztetés, a helytelen vagy hibás adatok esetleges kiszűrése.  

Érintettek köre: Az időpont-foglalási rendszerbe regisztráló páciensek és a háziorvosok. 
A kezelt személyes adatok köre:  
Regisztrációkor az érintett páciensek regisztrált személyes adatai: név, születési név, bejelentkezési 
név; születési dátum; TAJ-szám; anyja neve; lakcíme; telefonos elérhetőség (mobil szám adat 
kötelező a megerősítő sms küldéshez, vezetékes telefonszám opció); e-mail cím; neme; jelszava 
(titkosítva kezeli rendszerünk, azt csak az érintett ismeri).  
Regisztrációkor a regisztráló háziorvosok datai: a praxis adata (orvos neve, pecsétszáma); név, 
bejelentkezési név; telefonos elérhetőség (mobil szám adat kötelező a megerősítő sms küldéshez); e-
mail cím; szerepköre / foglalkozása (asszisztens vagy orvos); jelszava (titkosítva kezeli rendszerünk, 
azt csak az érintett ismeri). 
Az időpont-foglalás során kezelt plusz adatok: a foglalást végző orvos neve (amennyiben nem maga 
az érintett páciens foglalja az időpontot magának); az időpont, a szakrendelés, a vizsgálóorvos; egyéb 
megjegyzés, amennyiben releváns. 
Az adatkezelés célja: A páciensek szakrendelésre történő előjegyzése, időpont-foglalása; ehhez 
kapcsolódóan biztonságos beazonosításuk, adataik ellenőrzése – egyeztetése, időpont-foglalásuk 
betegirányítási rendszerbe történő felvétele és kezelése 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (az adatot az érintett adja meg);  
Jogszabályi előírás – 6. cikk (1)c (egészségügyi adatok kezelése) 
Jogos érdek – 6. cikk (1)f (amennyiben a kérdés vagy panasz jellege szükségessé teszi) 
Az adatok forrása: az érintett. 
Adattörlésre előirányzott határidők: Önnek joga van regisztrációját vagy időpont-foglalást bármikor 
törölni, azaz Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja (a visszavonás nem érinti a 
visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét), ilyen esetben honlapunk rendszere személyes 



adatait nem kezeli a továbbiakban. A betegirányítási rendszerünkben adatait kötelesek vagyunk az 
egészségügyi jogszabályokban meghatározott időtartamig őrizni.  

A honlapunkon megadott adatait az Intézmény nem továbbítja külső adatkezelőnek (kivéve, ha ahhoz 
az érintett maga is hozzájárult vagy azt jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé). Az adathoz 
hozzáférhet a páciens háziorvosa, amennyiben az időpont-foglalást ő kezdeményezte.  

11. Dolgozóink, személyzetünk védelme 

Személyzetünk tagjairól nem készíthet hang- és / vagy képfelvételt (pld. telefonhívás rögzítése), 
kivéve, ha erre vonatkozóan tőle előzetesen írásbeli engedélyt kapott. Azonban az ilyen – jogszerűen, 
az érintett engedélye alapján készült felvételek – sem tárhatók fel más személy, különösen a 
nyilvánosság, sajtó, tömegtájékoztatás, közösségi média előtt, kivéve, ha arra ő maga is engedélyt 
adott, valamint az megalapozott indokkal, az illető személyiségi jogait továbbá Intézményünk jó hírét 
tiszteletben tartva, az Intézményvezető előzetes írásbeli jóváhagyásával történik. Dolgozóink 
(közérdekből nyilvánosnak nem minősülő) személyes és különleges adatait másokkal nem oszthatja 
meg előzetes hozzájárulásuk nélkül. 

12. A Tájékoztató hatálya 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. június 01. napjától visszavonásig hatályos.  
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatvédelmi 
tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így 
különösen az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


