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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Betegeink!
Az intézményünkben keletkezett betegellátás során papír alapú és elektronikus
dokumentációban rögzítjük az Ön személyes és hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatait.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak
betartása érdekében készült.
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
Székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 1.
Honlap: http://www.petegisz.hu
2. Az adatkezelés célja
Az egészségügyi ellátás, valamint az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás és az
ellátásról készült, esetleges számlázás céljából a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, továbbá az Ön jogos érdeke, valamint jogszabályi
kötelezettség teljesítése, törvényi felhatalmazás.
Sürgős esetben, illetve az érintett személy belátási képességének hiánya esetén az
önkéntességet, vagyis az adatkezeléshez való hozzájárulást vélelmezni kell az egészségügyi
ellátás során.
4. A kezelt adatok köre
• vezeték- és keresztnév
• anyja neve
• nem
• születési hely és dátum
• lakcím
• telefonszám
• TAJ szám
• egészségügyi adatok

5. Az adatkezelés időtartama
Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
törvényben meghatározott időtartam.
6. Adattovábbítás:
Az intézmény a beteg beleegyezése nélkül, jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatásra
köteles az alábbi esetekben:
• Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
• A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek esetén
• A törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén
• 8 napon túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény során keletkezett sérülés esetén a
sérülésre vonatkozó adatok
• Büntetőügyi, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi
adatok
• Gyámügyi eljárás esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére szakorvosi
vizsgálat eredményeit
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából
7. Adatfeldolgozó igénybevétele
A levett minták (vér, szövet) más intézményekben kerülnek feldolgozásra, így a vonatkozó
adatokat is ott kezelik. Az adatkezelés biztonsága más intézményben is biztosított.
A medikai rendszer fejlesztője mint adatfeldolgozó, support feladatainak ellátásához kezeli
az adatokat. Az adatkezelés biztonsága biztosított.
8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatkezelés időtartama alatt a személyes és egészségügyi adatokat az Adatkezelő és az
Adatfeldolgozó munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik
meg.
9. Adatbiztonsági intézkedés
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatokat mindig bizalmasan,
korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük.
10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Mindenki bármikor felvilágosítást kérhet személyes és egészségügyi adatainak kezeléséről,
továbbá kérheti adatainak helyesbítését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az
adatkezelés ellen, valamint kérheti annak átadását.
Az adatvédelmi előírásokról további tájékoztatást kérhet az Intézmény Adatvédelmi
tisztviselőjénél a +36 (52) 573 173-as telefonszámon.
Amennyiben úgy érzi, hogy személyes és a hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatainak
kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Intézményünkben érvényben lévő Adatvédelmi szabályzatot Ön is megtekintheti
honlapunkon.
Az egészségügyi ellátásra történő bejelentkezésével egyben beleegyezését adja a
személyes és egészségügyi adatainak kezeléséhez.

