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I.fejezet

Fejezet: a szabályzat célja és annak általános
rendelkezései

1. Szabályzat célja
E szabályzat célja , hogy maghatározza a Profi-Cash 2000 Kft üzemeltetésében lévő
Várkert Klinika egységben a nyilvántartások működési rendjét,biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését, megakadályozza a jogtalan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát.

2. A szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2018.05.25.

3. A Szabályzat hatálya
3.1

A Szabályzat személyi hatálya

a. A szabályzat vonatkozik minden az Intézetben dolgozó (függetlenül főés mellékfoglalkozású,határozott vagy határozatlan idejű, megbízási,
illetve egyéb jogviszonytól) alkalmazottra,munkatársra,
b. vonatkozik továbbá a szabályzat minden az Intézettel szerződésben álló
és/vagy az Intézet területén működő egyéb vállalkozásra (szervezetre),
kivéve a bérbeadott helyiségekben működő vállalkozásokat.
3.2

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre,

4. Fogalmi meghatározások

4.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
4.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
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gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
4.3 különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat; hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;
4.4 . hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4.5 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését
kéri;
4.6 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4.7 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
4.8 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
4.9 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
4.10 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállítása többé nem lehetséges;
4.11 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából;
4.12 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
4.13 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
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4.14 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adaton végzik;
4.15 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján
– beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok
feldolgozását végzi;
4.16 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
4.17 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
4.18 egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által
közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba
hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet,
foglalkozás);
4.19 személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a
születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a
tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ
szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy
alkalmas lehet az érintett azonosítására;
4.20 gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség
megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése,
megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult
állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen
vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek
érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,gyógyászati ellátások
kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
4.21 orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy
folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a
gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
4.22 egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó
tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó
feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat,
függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
4.23 kezelést végző orvos: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.
§ b) pontja szerinti kezelő orvos;
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4.24 betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az
érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a
gyógyszerész;
4.25 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, aki vagy amely az e törvény szerinti adatkezelési célból
egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat
kezelésére jogosult;
4.26 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe
fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és
nevelő szülő, valamint a testvér és az élettárs;
4.27 sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan
változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában
az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó
egészségkárosodást szenvedne;
4.28 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam,
amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
4.29 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
4.30 kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy
EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők
csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy
adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely
a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok
védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú
kötelezettségvállalása útján biztosítja;
4.31 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés.
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5.1

Adatvédelmi szabályzat

I.fejezet

Az adatvédelem általános rendelkezései

A hozzájárulás feltételei
5.1.1 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell
lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárult.
5.1.2 Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja
meg, amely más ügyekre is vonatkozik, 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 e rendeletet, kötelező erővel nem bír.
5.1.3 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása
előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
5.1.4 Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető
legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett,
hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is –
feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
5.1.5 A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok
kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16.
életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak
kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve
engedélyezte.
5.1.6 Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű
erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg,
illetve engedélyezte.
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A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
5.2.1 A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.
5.2.2 Az 5.2.1. pontban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:
5.2.2.1 az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes
adatok egy vagy több konkrét célból történőkezeléséhez, kivéve,
ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1)
bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett
hozzájárulásával;
5.2.2.2 az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a
foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális
védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha
az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő
garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;
5.2.2.3az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett
fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a
hozzájárulását megadni;
5.2.2.4 az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy
szakszervezeti célú alapítvány, egyesület vagy bármely más
nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű
tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az
adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira,
vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz
kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek
hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten
kívüli személyek számára;
5.2.2.5 az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket
az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott;
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5.2.2.6 az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok
igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

5.2.2.7 az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy
tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal,
tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog
lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek
biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;
5.2.2.8 az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi
egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési
képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve
egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások
irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján
vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében,
továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra
figyelemmel;
5.2.2.9 az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan
közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai
eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és
olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő
és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és
szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai
titoktartásra vonatkozóan;
5.2.2.10 az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan
uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt
céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog
lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek
biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;

5.3 Tájékoztat ás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
5.3.1 adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
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5.3.2 személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja
5.3.4 az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
5.3.5 adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,
ha van ilyen;
5.3.6 személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
5.3.7 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;
5.3.8 felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
5.3.9 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;
5.3.10 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.

5.4 Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és
akövetkező információkhoz hozzáférést kapjon:
5.4.1 az adatkezelés céljai;
5.4.2 az érintett személyes adatok kategóriái;
5.4.3 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
5.4.4 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy
ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5.4.5 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
5.4.6 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
5.4.7 Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton
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nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
érintett másként kéri.

5.5 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

5.6

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, , ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
5.6.1 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
5.6.2 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre
5.6.3 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
5.6.4 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

5.7 Az adatkezelés korlátozásához való jog
5.7.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
5.7.1.1 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
5.7.1.2 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
5.7.1.3 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
5.7.1.4 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
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5.7.2 Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
5.7.3 Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.8

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
5.8.1
az adatkezelés hozzájáruláson, szerződésen alapul; és
5.8.2
az adatkezelés automatizált módon történik.

5.9 Az adatkezelő feladatai
5.9.1 Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai,
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e
rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő
felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
5.9.2 Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, az (1)
bekezdésben említett intézkedések részeként az adatkezelő megfelelő
belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz.

5.10 Az adatfeldolgozó
5.10.1 Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő
kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet
követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
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5.10.2 Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy
általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet
igénybe.
5.10.3az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli
utasításai alapján kezeli;
5.10.4az adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére
feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy
jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
5.10.5az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az
adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy
visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha
az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;

5.11 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
5.11.1 Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a
felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről
nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat
tartalmazza:
5.11.1.1 az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a
közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az
adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
5.11.1.2 az adatkezelés céljai;
5.11.1.3 az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok
kategóriáinak ismertetése;
5.11.1.4 olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik
vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket
vagy nemzetközi szervezeteket;
5.11.2 Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője
nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési
tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő
információkat tartalmazza:
5.11.2.1 az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és
minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy
akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen
– az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint
az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
5.11.2.2 az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési
tevékenységek kategóriái;
5.11.2.3 ha lehetséges technikai és szervezési intézkedések általános
leírása.
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5.11.3 Az 5.11.1. és 5.11.2 pontban említett nyilvántartást írásban kell vezetni,
ideértve az elektronikus formátumot is.
5.11.4 Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a
felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.
5.11.5 Az 5.11.1. és 5.11.2 foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél
kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve,
ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira
nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem alkalmi
jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok különleges
kategóriáinak
Személyes adatok különleges kategóriája:
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes
adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok kezelése tilos

5.12 Az adatkezelés biztonsága
5.12.1.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia
állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
5.12.1.1 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
5.12.1.2 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
5.12.1.3 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet,
hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
5.12.1.4 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
5.12.2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten
figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat,
amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
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személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből,
elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
5.12.3. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak
biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék
az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy
tagállami jog kötelezi őket.

5.13 Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak
5.13.1. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül,
és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
5.13.2. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való
tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az
adatkezelőnek.
5.13.3. Az 1.pontban említett bejelentésben legalább:
5.13.3.1 ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha
lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,
valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
5.13.3.2 közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
5.13.3.3 ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket;
5.13.3.4 ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott
esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
5.13.3.5 Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg
közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később
részletekben is közölhetők.
5.14.4. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az
orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a
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felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való
megfelelést.

5.14 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
5.14.1 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
5.14.2.Az 1 pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan
és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell legalább a előző fejezet . pontban említett információkat és
intézkedéseket.
5.14.3.Az érintettet nem kell az 1 pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a
következő feltételek bármelyike teljesül:
5.14.3.1 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi
intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mintpéldául a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
5.14.3.2 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira
és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
5.14.3.3 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen
esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján
kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
5.14.4. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi
incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az érintett tájékoztatását,vagy megállapíthatja a (3)
bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.
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5.15 Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése (GDPR rendelet)
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden
olyan esetben, amikor:
5.15.1 az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó
szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró
bíróságokat;
5.15.2 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan
adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél,
hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
5.15.3 az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes
adatok különleges kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre
vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban

5.15 Intézményvezető feladatai(Eü törvény)
5.16.1. Az egészségügyi intézményen belül az egészségügyi és
személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az
adatot kezelő intézmény vezetője felelős.
5.16.2. Az intézményvezető tevékenysége során
5.16.2.1
gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
5.16.2.2
ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel,
illetve adatfeldolgozással
összefüggő tevékenységét,
5.16.2.3
kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság
területén kifejlesztett új technológiák és eszközök
alkalmazását,
5.16.2.4
biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó
személyek adatkezelési oktatását,
5.16.2.5
tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi
dokumentációba való betekintést,
5.16.2.6
kijelöli az adatvédelmi felelőst (felelősöket),
5.16.2.7
ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét,
5.16.2.8
gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának
elkészítéséről,
5.16.2.9
dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott
adatok további tárolásáról vagy megsemmisítéséről.
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5.16.3. A 5.16.2.1- 5.16.2.5 pontok szerinti tevékenységet az adatvédelmi
felelős is elláthatja.

5.16.4. A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztató
munkáltató esetén az intézményvezető - szervezeti egységenként adatvédelmi felelőst jelöl ki. Adatvédelmi felelősnek
5.16.4.1
szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy
5.16.4.2
legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi
végzettségű személy, vagy
5.16.4.3
felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésben
legalább 2 év gyakorlatot szerzett személy jelölhető ki
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II. fejezet: Egészségügyi adatkezelés
6.

Az egészségügyi adatkezelés általános szabályai

6.1 Egészségügyi adatkezelés célja
6.1.1

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:
6.1.1.1
6.1.1.2.
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása,
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének
elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a népegészségügyi , közegészségügyi és járványügyi
érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
a betegjogok érvényesítése.

6.1.2 Egészségügyi és személyazonosító adatot az 6.1.1 bekezdésben
meghatározottakon túl - törvényben meghatározott esetekben - az alábbi
célból lehet kezelni:
6.1.2.1
egészségügyi szakember-képzés,
6.1.2.2
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az
egészségügyi ellátás tervezése,szervezése, költségek
tervezése,
6.1.2.3
statisztikai vizsgálat,
6.1.2.4
hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
6.1.2.5.
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,
6.1.2.6
bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott
felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
6.1.2.7
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvényben meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott
felhatalmazás körében,
6.1.2.8
közigazgatási hatósági eljárás,
6.1.2.9
szabálysértési eljárás,
6.1.2.10
ügyészségi eljárás,
6.1.2.11
bírósági eljárás,
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az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő
elhelyezése, gondozása,
a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül
attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti,
kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy állami szolgálati
jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb
jogviszony keretében történik,
közoktatás, felső oktatás és szakképzés céljából az oktatásra,
illetve képzésre való
alkalmasság megállapítása,
munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elo˝segítése, valamint az
ezzel összefüggő ellenőrzés,
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,
az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai
eljárás,
eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök eredményességének,
támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt
kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása,
betegút-szervezés,
az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és
fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési
szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése,
az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése,
mérése és értékelése,
az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és
biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a
költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében,
az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi
ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése.

6.1.3 Az 6.1.1-6.1.2 bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet
az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a
továbbiakban együtt: törvényes képviselő) -megfelelő tájékoztatáson
alapuló - írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító
adatot kezelni.
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6.1.4 Az 6.1.1-6.1.2 bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és
olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az
adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. 2 Az adatkezelés jogalapja
6.2.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha
6.2.1.1
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
6.2.1.2
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
6.2.2 Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés
célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés
időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő
törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
6.2.3 Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes
adat kezelése
6.2.3.1
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából szükséges, vagy
6.2.3.2
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
6.2.4 Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan
okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez nszükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
6.2.5 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
6.2.6 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban
kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából –
e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját,
az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon
tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
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6.2.7 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
6.2.7.1
a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
6.2.7.2
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
6.2.8 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági
eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok
tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott
személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
6.2.9 Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa
átadott személyes adatok tekintetében.
6.2.10 Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem
adta meg.
6.2.11 Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját,
valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes ,vagy kötelező.
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést
elrendelő jogszabályt.
6.2.12A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
6.2.12.1
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez;
6.2.12.2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
6.2.12.3
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
6.2.12.4
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes
személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
6.2.12.5 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges;
6.2.12.6
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.
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A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi
tevékenységét:
6.2.13.1
Magyarország Alaptörvénye
Alkotmány 59. § (1) bekezdés
6.2.13.2
2000. évi C. törvény a számvitelről
6.2.13.3
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
6.2.13.4.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról (Info törvény)
6.2.13.5.
2005. évi CXXXIII. törvény, amely a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól rendelkezik.
6.2.13.6.
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
6.2.13.7
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.
6.2.13.8
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.
6.2.13.9.
62/1997. (XII. 21.) NM rendelete az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes
kérdéseiről.
6.2.13.10 „ 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)” szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
rendeletét (GDPR, hatályos 2018.05.25-től)

Adatkezelésre jogosultak
6.3.1 Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és
személyazonosító adat kezelésére - amennyiben e törvény másként nem
rendelkezik - jogosult
6.3.1.1
a betegellátó,
6.3.1.2
az intézményvezető, valamint
6.3.1.3
az adatvédelmi felelős,
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6.3.2 A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen
személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért
közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy,
valamint az ilyen személyekkel kapcsolatos egészségügyi és
személyazonosító adatot kezelő az egészségügyi és személyazonosító
adatot, illetve telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget
6.3.2.1
az érintett kezelését végző orvos,
6.3.2.2
az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó
tisztiorvos,
6.3.2.3
a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
6.3.2.4
a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult
más személy vagy szerv,valamint
6.3.2.5
az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel
kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a
továbbiakban: NER) végrehajtása körében a NER
végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel rendelkező
alkalmazottja részére - kérésükre – a közegészségügyijárványügyi cél által indokolt körben köteles haladéktalanul
és ingyenesen átadni.
6.3.3 A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésre jogosult
-az intézet vezetője
-a bérszámfejtést végző személy

6.4 Adatvédelem , adatbiztonság követelménye
6.4.1 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és
végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más
szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét.
6.4.2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
6.4.3 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
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6.4.4 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy
a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi –
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
6.4.5 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
6.4.5.1
a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
6.4.5.2
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan
személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő
használatának megakadályozását;
6.4.5.3
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával
mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
6.4.5.4
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely
személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus
adatfeldolgozó rendszerekbe;
6.4.5.5
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő
helyreállíthatóságát és
6.4.5.6
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról
jelentés készüljön.
6.4.6 Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a
technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás
közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.

6.5 A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
6.5.1.

6.5.2.
6.5.3.

6.5.4.

A személyes adatok:
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség,tisztességes eljárás és
átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen, („célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk(„adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság „)
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tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);a
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a
személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelésnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

Páciensek személyes - és egészségügyi adatkezelése
mely kiterjed a Várkert Klinika minden diagnosztikai vizsgálatára ,
szakrendelésére ( kivételt képez a nőgyógyászati szakrendelés) és terápiás
kezelésére.
7.1

7.2

Az adatkezelés célja.
A Várkert Klinikán egészségügyi diagnosztikai vizsgálatok, szakorvosi
rendelések, és terápiás kezelések folynak.
Az adatkezelés célja, hogy páciensek az intézet szolgáltatásit igénybe tudják
venni az alábbi indokokból.
az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének
elősegítése
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
népegészségügyi közegészségügyi és járványügyi érdekből
szükségessé váló intézkedések megtétele,
a betegjogok érvényesítése.
Páciensek személyes adatai
7.2.1 Páciensek által megadott személyes adatok
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2.3
7.2.1.4
7.2.1.5

NÉV, LEÁNYKORI NÉV
PÁCIENS NEME.
SZÜLETÉSI HELY, DÁTUM
ANYJA LEÁNYKORI NEVE
LAKCÍM
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TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) SZÁM,
vagy ennek hiányában egyéb személyi okmány száma
( személyi igazolvány , útlevél)
TELEFONSZÁM
E-MAIL cím (ha van)
CT és MR vizsgálatoknál, HA VAN ELŐZMÉNY ,
akkor az ELŐZŐ LELET , ILLETVE HA VAN
BEUTALÓ, akkor a BEUTALÓ
ADÓAZONOSÍTÓ JEL és A SZEMÉLYI SZÁM
UTOLSÓ 4 KARAKTERE

7.2.2 személyes adatok részletezése
7.2.2.1

Az 7.2.1.1-7.2.1.6 pontokban szereplő adatok közlése
szükségesek és kötelező jellegűek az egészségügyi ellátásuk
céljából, melynek gyűjtésére, kezelésére, tárolására,
javítására illetve törlésére feljogosít minket „az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény

7.2.2.2

Az 7.2.1.7 (telefonszám) és 7.2.1.8 (e-mail cím) pontokban
írt adatok megadása nem kötelező részünkre, ezen adatok
megadása nélkül is igénybe vehetőek az egészségügyi
ellátások.
Ezen adatok megadása önkéntes jellegű
Amiért ezeket az adatokat megadását javasoljuk a
páciensek részére , a következők:

7.2.2.2.1

bizonyos esetekben a leletek (labor vizsgálat
eredménye, szövettani vizsgálat eredménye, MR/CT
lelet elkészülte) időben később készül el, mint ahogy a
páciens a vizsgálaton részt vesz. Ahhoz , hogy tudjuk
a pácienseket értesíteni a lelet elkészültéről,
szükségesek ezen elérhetőségek.
Ezen adatok megadása a páciensek érdeke.

7.2.2.2.2

továbbá előfordulhat, hogy amikor egy vizsgálatra
időpontot adunk a páciensek részére, nem tudhatjuk
előre, hogy a vizsgálatot végző szakorvos önhibáján
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kívül nem lesz-e akadályoztatva , hogy a rendelésen
megjelenjen ( szakorvos is lehet beteg, érheti baleset,
vagy előre nem tervezhető műtéten kell rész vennie,
vagy a rendkívüli időjárás miatt nem tudja az
intézmény megközelíteni.) Ilyen esetekben telefonon
értesítjük a pácienseket, a vizsgálat elmaradásáról,
hogy ne kelljen feleslegesen az intézménybe fáradnia.
Ezen adatok megadása a páciensek érdeke.
A kötelező személyes adatok felvétele a recepción történik az irataikba
történő betekintés útján ( lakcímkártya, TAJ kártya, egyéb személyi
igazolásra alkalmas irat). Amennyiben a páciens közli az adatfelvételnél
a telefonszámát illetve e-mail címét is, azt egyben hozzájárulásnak és
beleegyezésnek is tekintjük abban a vonatkozásban , hogy
használhatjuk ezen elérhetőségeket az páciensek érdekében .
Az páciensek által megadott telefonszámot illetve e-mail elérhetőséget
sem marketing célra , sem üzleti célra nem használjuk.

7.2.2.3 Az 7.2.1.9 pontban említett MR/CT vizsgálatoknál, ha van a
páciensnek beutalója illetve bármilyen orvosi előzménye, amely a
vizsgálat célját és módját meghatározhatja, az páciens érdekében
kérjük betekintésre átnyújtani. Az páciensek egészségi állapotát
tükröző releváns adatokat szkenneljük és a vizsgálatot végző
operátornak átadjuk illetve leletet készítő radiológus szakorvos
részére továbbítjuk. A vizsgálat elkészülte után minden iratot
visszaadunk Önöknek.
7.2.2.4 Az adóazonosító jelet illetve a személyi szám utolsó 4 karakterét
abban az esetben kérjük el a páciensektől , ha páciens a súlyos
fogyatékosságára való tekintettel orvosi igazolást kér, melynek
révén a személyi jövedelemadó számításánál kedvezményként tud
igénybe venni. A kedvezményre jogosító igazolást ezen adatok
megadása nélkül nem tudjuk kiállítani, az adatok megadása az
páciens érdeke.
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Páciensek egészségügyi adatai, egészségügyi dokumentáció
Az páciensek egészségügyi ellátásukkal összefüggésben a Várkert Klinikán
(kivétel : nőgyógyászati szakrendelés) központosítva minden egészségügyi
adat dokumentálásra kerül.
Ezek a dokumentációk a következők: leletek (szakorvosi lelet, labor lelet,
szövettani minta eredmény, radiológiai lelet) valamint a képalkotó diagnosztikai
berendezések által készített felvételek.
A vizsgálatok végén a páciensek minden leletet illetve képanyagot 1
példányban megkapnak. A leleteket papír alapon, a képalkotó berendezések
felvételeit pedig digitálisan ( CD/ DVD lemez).
Azon leletek (MR/CT, labor, szövettan), amelyek időben később készülnek el,
mint ahogy páciens az intézetben tartózkodik, telefonon illetve e-mailben tudjuk
a pácienseket értesíteni a leletek elkészültéről, amelyeket majd vagy
személyesen, vagy postázva (postázási költséget felszámolva) vagy az
pácienssel egyeztetett digitális formában tudunk átadni.
Felhívjuk pácienseink szíves figyelmét, hogy ezen leleteket csak a személyi
azonosságuk igazolása mellett tudjuk kiadni.
Abban az esetben, ha páciensek nem tudják ezt személyesen átvenni, akkor
pedig az átvevő személyére szóló törvényesen kiállított meghatalmazás
ellenében tudjuk kiadni. Kivéve kiskorú gyermek esetén, mely esetben a szülő (
törvényes gyám) átveheti ezen egészségügyi dokumentációt.(1.sz.melléklet)
Amennyiben a páciensek az adattárolási időn belül további pédányszámokat
szeretnének kérni az egészségügyi dokumentációjukból, írásos kérelmükre a
személyi azonosságukat alátámasztva, adminisztratív költségek felszámolása
mellett rendelkezésükre tudjuk bocsájtani.(3.sz.melléklet)
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Adatvédelem
Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során
biztosítjuk az adatok biztonságát a véletlen vagy szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,megváltoztatással, károsodással,
nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen
személy ne férjen hozzá.
Az adatok védelmében kapcsolatos további információk az Informatikai
Biztonsági Szabályzatban (IBSZ) is találhatóak.
Az adataikat a Várkert Klinika saját szerverén tárolja.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén az érintetteket internetes felületen
(honlap) értesítjük.

7.5.

Az adataik tekintetében a páciensek jogai:
7.5.1 tájékoztatását kérni személyes adatai kezeléséről,
7.5.2 kérni személyes adatainak helyesbítését
7.5.3 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
zárolását.
Kérésüket írásban, a személyi azonosságuk igazolása mellett tudjuk teljesíteni.
Kérésük megérkezésétől 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önöket a kérelmük
teljesítéséről.

7.6

A személyes- és egészségügyi adatok tárolási ideje
7.6.1. Hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §ának (1) és (2) bekezdésére , az egészségügyi dokumentációt (magyar
nyelven) - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek
kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, kell
megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az
annak készítésétől számított 10 évig kell megőrizni.
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Az adatok felvételétől számított 10 év illetve 30 év múlva automatikusan
töröljük az informatikai rendszerünkből az Önök személyes- és
egészségügyi adatait.
Kivételt képez, ha Önök írásban kérik , hogy ezeket az adatokat tovább is
tároljuk.

7.6.2 Abban az esetben , ha a páciensek az egészségügyi ellátásról névre szóló
számlát kérnek, a számlán szerepeltetjük a páciens nevét, címét, és/vagy a
páciens biztosítójának nevét, címét. A számla másolati példányának
megőrzési ideje 8 év, melyre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (1) bekezdése kötelez minket. A számla kiállításától számított 8 év
után a számlákat megsemmisítjük.

7.7

Biometrikus adatkezelés
A Várkert Klinikán kamera rendszer működik, amelyre figyelmeztető tábla
felhívja a páciensek figyelmét. Egyéb biometrikus adatkezelés nem folyik az
intézetben.
7.7.1 A kamera rendszer használatának a célja:
A kamerák elhelyezése vagyon- és életvédelmi célból
történt.(baleset,emberi épséget veszélyeztető cselekedet, betörés, lopás,
rongálás, rablás, illetéktelen behatolás)
A cél nem a az intézetben lévő személyek megfigyelése (folyamatos
megfigyelés nem történik,) hanem egy esetleges emberi épséget
veszélyeztető cselekedet, betörés, lopás, rongálás, rablás, illetéktelen
behatolás esetén nyújtson információt az intézménynek illetve az eljáró
hatóságnak a felvételek visszanézésével.
Kamera a Várkert Klinika külső falán a ( közterületet - és szomszédos
magánterületet nem figyelve) a saját magánterületére fókuszálva található,
valamint a bejárati ajtónál, recepciónál, valamint közlekedőkben található.
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7.7.2 A kamerarendszer adatkezelésének jogalapja:
a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.
7.7.3 A kezelt adatok köre: a Várkert Klinika területére belépő személyek
arcképmása és cselekvése
7.7.4 Az adatok tárolásának helye: a Várkert Klinika Keszthely Helikon u. 4
sz. alatti található székhelyén található szerverhelyiség.
7.7.5 Az adatkezelés időtartama:
a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv alapján 3 illetve 30
nap.
A vagyon – és életvédelmi incidens hiányában felvételeket maximum 3
napig tároljuk, utána automatikusan, vissza nem állítható módon törlésre
kerülnek.
Egy esetleges vagyon- és életvédelmi incidens esetén felvételek
megtekintésére jogosult az intézmény vezetője valamint az eljáró hatóság.
Ebben az esetben a felvételek tárolási ideje 30 nap illetve felhasználás
esetén ez több is lehet.
( Felhasználás alatt bírósági vagy más hatósági eljárásban,bizonyítékként
való felhasználást kell érteni.)
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a
kamerarendszerrel rögzített képfelvétel érinti, a felvétel keletkezésétől
számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a
felvételt a Társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy
más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk.

7.7.6

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult
tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni.
A kamerafelvételek megtekintését ,mentését, zárolását az alábbi
mellékletek szabályozzák: (9.sz, 10.sz, 11.sz melléklet)
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Személyes- és egészségügyi adatok átadása harmadik fél részre és
titoktartás
Az adatkezelő továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.
Az Önök adatait nem adjuk át harmadik fél részére, kivéve ha erre minket
törvény kötelez.
Az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint
az alábbi esetekben kötelező.
7.8.1 büntető ügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az
igazságügyi szakértő hivatalos megkeresésére alapján
7.8.2 szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
7.8.3 potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve,
7.8.3 a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV.törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében,
az abban kapott felhatalmazás körében,
7.8.4 A Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve, a kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra
történő kiírása és a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása
érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben
meghatározott körben,
7.8.5 az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során
az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai
szerv,
7.8.6 a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési
feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító
szervek a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az
abban kapott felhatalmazás körében,
7.8.7 halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos,
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7.8.8 a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési
események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári
légiközlekedési balesetek és repülőesemények
vizsgálatáról és
megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2010.október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági szerv.
Továbbá az Önök kifejezett írásbeli kérésére, a címzettek és az adattartalom
pontos megjelölésével továbbítunk személyes-és egészségügyi adatot
adminisztrációs költség felszámolása mellett.
7.9.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen , ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
7.9.1 „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”
szóló a 2011. évi CXII. törvényt
7.9.2 „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt
7.9.2 „ 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)” szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 rendeletét (GDPR, hatályos 2018.05.25-től)

Az érintett a panaszával az alábbi helyre tud fordulni:
NAIH ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
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III.fejezet: Munkavállalói adatkezelés

8. Munkavállalói adatkezelés
8.1

Önrendelkezési jog.
Munkavállalóknak, az Intézeten belül is kell biztosítani az információs
önrendelkezési jogot.

8.2. Munkavállalók adatainak biztonsága.
Munkavállalói adatok kezelése során biztosítani kell az adatok biztonságát
véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással,károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben,
továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

8.3

Az adatkezelés célja:
A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony
létesítése, ill. fenntartása.
A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az
érintett személy írásbeli tájékoztatása után ( mellékletben: Munkavállalói
tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről)
a intézet vezető kizárólagos feladatköre. Ezen személyes adatokat a
felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából az
intézet vezetőn kívül, az ő távollétében kizárólag az intézetvezető
helyettese jogosult.

8.4 Önéletrajzok adatainak kezelése
8.4.1.Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra
az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló
elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa
jelentkezését a társaság részére.
Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása
megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók
foglalkoztatásával.
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8.4.2 Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton
beküldött önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az
információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§.
Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról
és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv
5.§.
8.4.3 Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának
visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított
1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását
bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott
elérhetőségeken visszavonhatja.
8.4.4. Intézeti munkahelyre történő pályázatkor, felvételi eljáráskor,
jelentkezők kiválasztásakor csak olyan személyes adat kezelhető,
mely a felvételi eljáráshoz feltétlenül szükséges. Az adatszolgáltatás
önkéntes, kezelésekor be kell tartani a különleges,
személyazonosító adatok kezelésére vonatkozó általános
szabályokat.
A pályázót tájékoztatni kell az adatszolgáltatás
önkéntességéről,kérésére ismertetni kell vele a róla készült
dokumentációt, tájékoztatni kell az iratok sorsáról és arról, hogy ki
tekinthet be az iratokba
8.5

Munkavállalók adatainak kezelése
A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet,
mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait
bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra.
8.5.1 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a
mellékletben szereplő tájékoztató aláírásával, ill. a munka
törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint a személyi
jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény.
8.5.2.Az adatkezelés időtartama:
Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, illetve az alábbi
törvényeknek való megfelelésig:
-2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
-2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól
-2000.évi C. törvény a számvitelről
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-1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
-1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
-2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
-1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról1
8.5.3 A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt
személyes adatokat kezeli a munkavállalóval kapcsolatosan:
- Munkavállaló neve
- Születési neve
- Születési hely, idő
- Állampolgárság
- Édesanyja neve
- Lakhelye
- Adóazonosító jele
- TAJ száma
- Bankszámla száma
- Magán nyugdíjpénztári tagság
- Nyugdíjas törzsszám
- Munkaviszony kezdete
- Heti munkaórák száma
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- Munka alkalmassági igazolás
- Munkakör megnevezés
- Gyermekek adatai, száma
- Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma
8.5.4 Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a
Társaság kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig kezel.
A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából
egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló
részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét,
vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról szóló döntéssel
kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a
jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul,
a Társaság az érintett adatait késedelem nélkül törli.
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8.5.5 Munkára alkalmas állapot vizsgálata
8.5.5.1Az adatkezelés célja: A Társaság által kezelt intézmények
területén a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre
alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos
utasítások és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet
munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival
együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások,
vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse.
A Társaság által kezelt intézmények teljes területén tilos a
munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb
tudatmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen
tudatmódosító szerek hatása alatt a munkaképesség nem
biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv,
valamint a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv alapján
a munkáltató köteles meggyőződni róla, hogy a
munkavállalók betartják-e az alkoholfogyasztás tilalmával
kapcsolatos szabályokat. A munkáltató ellenőrzési gyakorlata
nem járhat az emberi méltóság megsértésével, így a vizsgálat
csak a Társaság munkavédelmi utasításával összhangban
megvalósítható. A munkavállaló alkoholszondás
ellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyvet az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat 13. melléklete tartalmazza
8.5.5.2 A kezelt adatok köre:
Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje,
beosztása, ellenőrzés eredménye
8.5.5.3 Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló
1993.évi XCIII. tv 60. § valamint a munka törvénykönyvéről
szóló 2012.évi I. tv 52. §
8.5.5.4 Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből
származtatott jogok és kötelességek által megalapozott
igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő.
8.6.

Adatfeldolgozó igénybevétele
A Társaság bérszámfejtési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat
adatfeldolgozó vállalkozásnak.
Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói
adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik (12.sz melléklet )
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő
hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül
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egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az
adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok
alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről
gondoskodni.
8.7

Adatvédelmi incidensek kezelése
A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és
kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt
okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése
érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi
incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését
követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.
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IV fejezet: Vállalkozói jogviszonyból fakadó adatkezelés
9. Vállalkozói jogviszonyból fakadó adatkezelés
A Profi-Cash 2000 Kft üzemeltetésében lévő Várkert Klinika az alábbi
csoportosítású vállalkozó szerződésekkel rendelkezik.
-

9.1

Megbízási szerződés szakorvosi ellátást nyújtó vállalkozásokkal
Megbízási szerződés CT/MR távleletezést végző vállalkozással
Megbízási szerződés szövettani minta elemzést végző vállalkozással
Szolgáltató szerződés laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokat végző
vállalkozással
Megbízási szerződés pácienseket küldő biztosító intézettel
Megbízási szerződés betegközvetítési tevékenységet végző vállalkozással
Szoftver üzemeltetési szerződés a informatikai rendszerek kiépítését
végző vállalkozással
Szállítói szerződések beszállító vállalkozásokkal.
Szolgáltató szerződés a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal

A vállalkozói jogviszonyok általános jellegű adatkezelése
mely a vállalkozási szerződések mindegyik csoportjára vonatkozik.
Azon vállalkozói szerződések, amelyben a vállalkozás képviseletére
jogosult személyen felül kapcsolattartásra megjelölt személy személyi
adatai is szerepelnek, adatvédelmi tájékoztatót nyújt illetve hozzájáruló
nyilatkozatot kér a Profi-Cash 2000 Kft. az adatok használatára tekintettel.
9.1.1 Az adatkezelés célja
Közös érdeke mindegyik szerződő félnek a közös üzleti
tevékenység gördülékenységének fenntartása.
Az adatkezelésnek nem célja a PR és marketing tevékenység.
9.1.2 Adatkezelés jogalapja
A magánszemélyek hozzájárulása (14.sz melléklet)
9.1.2 Kezelt adatok köre:
-név
-beosztás
-cím
-telefonszám
-e-mail cím
Oldal: 1 / 9

Profi-Cash 2000 Kft.

Adatvédelmi szabályzat

IV.fejezet

9.1.3 Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a szerződés jogviszonyban álló
vállalkozás érintett kapcsolattartójára vonatkozó hozzájárulás
visszavonásáig tart.
9.1.4 Érintett jogai
Érintett magánszemélynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a
rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz ( Nemzeti Adatvédelmi és
Információbiztonsági Hatóság) panasz benyújtani.
9.2 Megbízási szerződés szakorvosi ellátásra, CT/MR vizsgálat készítésére
Ebben a csoportban létrejött szerződések tartalmukból kifolyólag , az
adatkezelés tekintetében a egészségügyi adatok létrehozását valamint
személyi adatokhoz való kapcsolását szabályozza.
9.2.1 Közös adatkezelés a Várkert Klinika épületén belül
E vállalkozási szerződésen alapuló tevékenységek adatkezelés
szempontjából a következőképp történnek:
-A Profi-Cash 2000 Kft.az egészségügyi ellátásra jelentkező
páciens személyes adatait rögzíti informatikai rendszerében.
-A megbízási szerződésben nevesített szakorvos, az ő szakterületére
érkező páciensek személyes adatait egy zárt informatikai
rendszerben megkapja. A szakorvosi ellátás során a szakorvos
rögzíti a Profi-Cash 2000 Kft informatikai rendszerbe a páciens
egészségügyi adatait, valamint átadja a páciens részére a leletét.
- Az egészségügyi adatállomány rögzítés után nem javítható, nem
törölhető (törlésre csak a kötelező adattárolási időpontot
meghaladóan lehet- 10 illetve 30 év múlva- melyre csak az intézet
vezetője jogosult.)
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9.2.2 Az adatkezelés célja
A páciens egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának
nyomon követése.
9.2.3 Az adatrögzítés alkalmán rögzített adatok köre:
Az adatok köre mindaz, amit az egészségügyi adat meghatározása
tartalmaz:
egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által
észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az
előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
9.2.4 Az adatkezelés jogalapja
Az páciens önkéntes hozzájárulása, mely a szakorvosi ellátás előtt
belegyező nyilatkozat formájában a páciens aláír, valamint
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
törvény.
9.2.5 Az adatkezelés időtartama
Hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény
30. §-ának (1) és (2) bekezdésére , az egészségügyi
dokumentációt (magyar nyelven) - a képalkotó diagnosztikai
eljárással készült felvételek kivételével - az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig, kell megőrizni. Képalkotó
diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől
számított 10 évig kell megőrizni.
9.2.6 A közös adatkezelés törvényekben meghatározott feltételeire való
tekintettel a vállalkozási szerződések a ….sz mellékletben található
„szerződés kiegészítés” megnevezésű irattal egészülnek ki.
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9.3 Megbízási szerződés CT/MR leletezésre
Ezen szerződések tartalmukból kifolyólag , az adatkezelés tekintetében a
egészségügyi adatok létrehozását valamint személyi adatokhoz való
kapcsolását szabályozza.
9.3.1 Közös adatkezelés a Várkert Klinika épületén kívül
E vállalkozási szerződésen alapuló tevékenységek adatkezelés
szempontjából a következőképp történnek:
-A Profi-Cash 2000 Kft. az egészségügyi ellátásra jelentkező
páciens személyes adatait rögzíti informatikai rendszerében.
-a CT/ MR vizsgálat befejeztével a Profi-Cash 2000 Kft
informatikai rendszerében tárolásra kerülnek a felvételi képek
illetve esetlegesen a beutaló és a vizsgálat/leletezés szempontjából
releváns egészségügyi adatok szkennelt pédánya , melyeket
tartalmazó iratokat a páciens a vizsgálat előtt betekintésre átadott .
- a leletezést végző radiológus szakorvos nem tartózkodik a Várkert
Klinikán. A intézet értesítést küld a radiológus szakorvosnak, hogy
leletezésre váró képanyagok találhatóak a szerveren, illetve jelzi azt
is, ha valamely eset sürgős, így 24 órán belül kell leletezni.
Az értesítés titkosított rendszeren történik.
-A leletezést végző radiológus szakorvos internetes elérhetőséggel,
és biztonsági kódok használatával be tud lépni a képi anyagot
tartalmazó szerverre. A képi anyag megtekintése után készíti el a
leletet, amelyet szintén az intézet szerverére ment az adott páciens
személyes adataihoz.
- Az egészségügyi adatállomány rögzítés után nem javítható, nem
törölhető (törlésre csak a kötelező adattárolási időpontot
meghaladóan lehet- 10 illetve 30 év múlva- melyre csak az intézet
vezetője jogosult.)
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9.3.2.Az adatkezelés célja
A páciens egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának
nyomon követése.
9.3.3.Az adatrögzítés alkalmán rögzített adatok köre:
Az adatok köre mindaz, amit az egészségügyi adat meghatározása
tartalmaz:
egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által
észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az
előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
9.3.4 Az adatkezelés jogalapja
Az páciens önkéntes hozzájárulása, mely a szakorvosi ellátás előtt
belegyező nyilatkozat formájában a páciens aláír, valamint
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
törvény.
9.3.5 Az adatkezelés időtartama
Hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény
30. §-ának (1) és (2) bekezdésére , az egészségügyi
dokumentációt (magyar nyelven) - a képalkotó diagnosztikai
eljárással készült felvételek kivételével - az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig, kell megőrizni. Képalkotó
diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől
számított 10 évig kell megőrizni.
9.3.6 A közös adatkezelés törvényekben meghatározott feltételeire való
tekintettel a vállalkozási szerződések a 15.sz mellékletben található
„szerződés kiegészítés” megnevezésű irattal egészülnek ki.
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9.4 Megbízási szerződés szövettani minta vizsgálatra és laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálatra.
Ebben a csoportban létrejött szerződések tartalmukból kifolyólag , az
adatkezelés tekintetében a egészségügyi adatok létrehozását valamint
személyi adatokhoz való kapcsolását szabályozza
9.4.1 Közös adatkezelés az egészségügyi biometrikus adatok
tekintetében
E vállalkozási szerződésen alapuló tevékenységek adatkezelés
szempontjából a következőképp történnek:
-A Profi-Cash 2000 Kft. az egészségügyi ellátásra jelentkező
páciens személyes adatait rögzíti informatikai rendszerében.
9.4.1.1

9.4.1.2

9.4.1.3

9.4.2.1

9.4.2.2

9.4.2.3

A pácienstől , szakorvosi ellátás keretében a szakorvos
döntése alapján, szövettani minta vétele szükséges. A
szövettani minta vétele a páciens érdekében áll.
a szövettani mintákat a páciens személyes adataival
feliratozott kémcsőbe vagy tároló edénybe helyezi el a
szakorvos, melyeket csoportosan, szövettani összesítő
melléklettel, zárt borítékban, ajánlott formában kerül
postázásra a szövettani leletet készítő patológus
szakorvosnak.
A szövettani leleteket a patológus szakorvos interneten,
titkosított felületen küldi vissza a Várkert Klinika
részére. A leletek a Várkert Klinikán kerülnek a
páciens személyi adatait tartalmazó törzshöz.
Laborvizsgálatra érkező páciensek részére „vizsgálat
kérő lap” van kitöltve, melyen szerepelnek a páciens
személyes adati valamint vizsgálandó laboratóriumi
panelek. A vizsgálati mintavételi edényeken
(kémcsövek…stb) szintén feltüntetésre kerül a páciens
főbb személyes adata.
A mintavétel után érkezik a labordiagnosztikát végző
vállalkozás szállítója, aki tételesen átveszi a
vizsgálandó mintákat és a vizsgálatkérő lapot.
A labordiagnosztikát végző vállalkozás az elkészült
laborleleteket vagy interneten, titkosított formában
küldi meg az intézet részére vagy postai úton.
A leletek a Várkert Klinikán kerülnek a páciens
személyi adatait tartalmazó törzshöz
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9.4.2.Az adatkezelés célja
A páciens egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának
nyomon követése.

9.4.3.Az adatrögzítés alkalmán rögzített adatok köre:
Az adatok köre mindaz, amit az egészségügyi adat meghatározása
tartalmaz:
egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által
észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az
előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
9.4.4 Az adatkezelés jogalapja
Az páciens önkéntes hozzájárulása, mely a szakorvosi ellátás előtt
belegyező nyilatkozat formájában a páciens aláír, valamint
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
törvény.
9.4.5 Az adatkezelés időtartama
Hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény
30. §-ának értelmében az egészségügyi dokumentációt az
adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőrizni.
A pácienstől vett szövettani mintát a mintavételtől számított 50 évig
kötelezően meg kell őrizni. A minta őrzéséért a szövettani
vizsgálatot végző vállalkozás a felelős. A szövettani minták őrzése
során a páciens személyes adatai nincsenek feltüntetve a szövettani
mintát tartalmazó tároló edényen. Egy adott szövettani minta
pácienshez való tartozásának beazonosítása a csak szövettani napló
sorszáma szerint lehetséges. A szövettani minták 50 év után
megsemmisítésre kerülnek.
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A labordiagnosztikára küldött, páciensektől vett mintákat ( vér,
vizelet, nyálka…stb) a laborvizsgálatot végző vállalkozás a felelős.
A minták megőrzési ideje a laborvizsgálatot végző vállalkozás
adatvédelmi szabályzatában található.

9.5

Megbízási szerződés pácienseket küldő biztosító intézettel
9.5.1 Ezen együttműködési szerződésen alapuló tevékenységek
adatkezelés szempontjából a következőképp történnek:
A Profi-Cash 2000 Kft-vel kapcsolatban álló biztosító e-mail-ben
vagy telefonon vizsgálati időpontot egyeztet ügyfele részére a
Várkert Klinikán. Az időpont egyeztetés során a következő adatokat
adja át ügyfeleivel kapcsolatban.
-Név
-Születési hely, dátum
-Lakhely
-TAJ szám
-biztosító által használt ügyfél és vizsgálat azonosító kódók
(autentikációs kód)
A biztosító ügyfele, amikor megérkezik a vizsgálatra a következő
adatokat adja meg az intézet recepcióján
-

-

NÉV, LEÁNYKORI NÉV
PÁCIENS NEME
SZÜLETÉSI HELY, DÁTUM
ANYJA LEÁNYKORI NEVE
LAKCÍM
TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) SZÁM, vagy
ennek hiányában egyéb személyi okmány száma ( személyi
igazolvány , útlevél)
TELEFONSZÁM
E-MAIL cím (ha van)
CT és MR vizsgálatoknál, HA VAN ELŐZMÉNY , akkor
az ELŐZŐ LELET , ILLETVE HA VAN BEUTALÓ, akkor
a BEUTALÓ

A páciens részére csak olyan vizsgálatot lehet nyújtani , amelyre a
biztosítója megbízást adott. Ha esetlegesen szükségessé válik
kiegészítő vizsgálat, akkor azt a biztosítóval le kell egyeztetni.
A biztosító csak az általa jóváhagyott vizsgálatokat finanszírozza.
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A vizsgálat végén a leletet a páciens megkapja, illetve a
biztosítójának elektronikus úton vagy postázva elküldésre kerül.
Ahhoz, hogy a páciens leleteit a biztosítónak át tudjuk adni, a
páciens egy hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hatalmazza fel az
intézetet.(2.sz.melléklet)
A vizsgálatról minden esetben névre szóló számla készül, melynek
Vevő megnevezésénél (biztosító társaság igényeihez igazodva) a
páciens neve vagy biztosító neve szerepel azonosító kódokkal.

9.5.2.Az adatkezelés célja
A páciens egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési
tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának
nyomon követése a biztosító ügyfelei részére

9.5.3.Az adatrögzítés alkalmán rögzített adatok köre:
Az adatok köre mindaz, amit az egészségügyi adat meghatározása
tartalmaz:
egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által
észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az
előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
9.5.4 Az adatkezelés jogalapja
Az páciens önkéntes hozzájárulása, mely a szakorvosi ellátás előtt
belegyező nyilatkozat formájában a páciens aláír, valamint
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
törvény. Továbbá a páciens hozzájáruló nyilatkozata az
egészségügyi adatainak biztosítóhoz való továbbküldésére.(2.sz
melléklet)
9.5.5 Az adatkezelés időtartama
Hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény
30. §-ának értelmében az egészségügyi dokumentációt az
adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőrizni.
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V. fejezet: Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ)
Az alábbi szabályzat a Profi-Cash 2000 Kft üzemeltetésében lévő Várkert
Klinika Diagnosztikai és Egészségügyi központ teljes informatikai
rendszerére, annak használatára, jogosultságokra és felelősségire terjed ki,
melynek használata kötelező mindenki részére, aki az intézet adataihoz,
rendszeréhez hozzáférhet,illetve az intézetben munkát végez.
10. Szabályzás célja
Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása
során biztosítva legyen az adatok biztonsága a véletlen vagy szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,megváltoztatással, károsodással,
nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen
személy ne férjen hozzá a törvényi előírások betartása mellett.

11. Az Információbiztonság szervezete

11.1. Belső szervezet
11.1.1.

Információbiztonsági szerepek és felelősségek .
Az intézetben lévő számítástechnikai berendezések
fizikai védelméért, ezen szabályzat betartásáért illetve
betartatásáért, a hozzáférési kódok és jogosultságok
nyilvántartásáért- frissítéséért,az adatmozgások
bizonylatolásáért , az adatvédelmi incidensek
jelentéséért és közzétételéért az adatkezelő cég (ProfiCash 2000 Kft) vezetője felel.
Az intézetben használt speciálisan egészségügyi
tevékenységre kialakított szoftverek működéséért a
szoftver fejlesztő- és üzemeltető cég felel.
A szoftver üzemeltető cég neve: Szuhai-G Kft.( 3800
Szikszó, Thököly i. 1. , adószám: 13740342-2-05,
cégjegyzékszám: 05-09-013199)- továbbiakban
szoftver üzemeltető cég.
A szoftver üzemeltető cég felügyelete alatt a H02
Betegadminisztrációs rendszer valamint az MDPacs
Digitális Radiológiai rendszer tartozik.
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A szoftver üzemeltető cég felelős a szoftverek
üzemszerű , hiba nélküli működéséért, a hatályos
törvényeknek való határidőn belüli
megfeleléséért,programmódosítások elkészítéséért és
telepítéséért, továbbá gondoskodik az adatok
védelméért , azok hozzáférési rendszerének
kialakításáról.
Ezek a törvények(rendeletek), melyek az adatkezelést,
adatbiztonságot felölelik a következők
- Magyarország Alaptörvénye
- „ információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló a 2011. évi CXII.
törvény
-Az egészségügyrőlszóló1997.éviCLIV.törvény(Eütv.)
-Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló
62/1997.(XII.21.) NM rendelet
-„az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény
-„ 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)” szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
rendeletét (GDPR, hatályos 2018.05.25-től)
11.1.2. Feladatkörök szétválasztása
Az intézet feladata, hogy a Szuhai-G Kft. használati utasítása
alapján az informatikai rendszer szabályzatban rögzített
üzemeltetése, annak fizikai védelme.
Az intézet feladata továbbá a munkavállalók illetve a
vállalkozói jogviszonyban lévő egészségügyi szolgáltatók,
akik ezen rendszereket használják informálása a rendszer
működéséről, hozzáférési kódok adása illetve letiltása,
valamint velük az adatvédelmi szabályzat megismertetése.
A szoftver üzemeltető cég feladata az általa telepített
rendszer felügyelete, szükség esetén hiba elhárítása, vezér
kódok kiadása-visszavonása, illetve a törvényi változásoknak
naprakész hozatala.
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11.1.3 Kapcsolat a hatóságokkal és szakmai csoportokkal
Elsődleges kapcsolattartó az adatkezelő cég -Profi-Cash 2000
Kft- vezetője.
Azon esetekben, ahol a konkrét számítástechnikai, IT - háttér
információk szükségesek a kapcsolattartó a szoftver
üzemeltető cég

11.2 Mobil eszközök és távmunka
11.2.1. Munkavállalók mobil eszköz használata
Munkavállalók munkavégzésre mobil eszközöket nem kapnak. Az
intézet területén csak az intézetben található asztali gépeket ( nem
mobil eszköz) dolgozhatnak.
Saját tulajdonú mobil eszközeiket munkavégzésre nem
használhatják.
Saját tulajdonú mobil eszközeikben semmilyen adatot nem
tárolhatnak, amely a Várkert Klinika működésével, gyűjtött illetve
kezelt adataival kapcsolatban összehozható.
11.2.2. Vállalkozói jogviszonyban lévők mobil eszköz használata
Együttműködési megállapodás alapján az intézetben rendelő
szakorvosok (egészségügyi dolgozók) saját tulajdonú mobil
eszközeiken egy adatbázis érnek el, a beteg előjegyzési naptárt.
Az adatbázis eléréséhez szükséges a felhasználók részéről egy Gmail fiók nyitása, melyen belül lehet elérni a beteg előjegyzési
naptárt.
A G-mail-es fiók létrehozásánál minden felhasználót kötelezünk a
kétlépcsős azonosítási rendszer használatára, mely kizárja annak a
lehetőségét, hogy idegen hardver eszközről meg lehessen nyitni az
alkalmazást egy saját telefonra , SMS-ben érkező azonosító kód
nélkül.
Ez az adatbázis a páciens nevét , amennyiben a páciens megadta a
telefonszámát a páciens telefonszámát és a szakrendelésen való
megjelenésének időpontját tartalmazza, valamint kiegészítő
információkat, amelyet a páciens előzetesen megadott az
egészségügyi ellátásának érdekében.
Az online elérhető táblázatot a G-Suite programcsomag kezeli,
melynek adatvédelméért a Google felel:
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A G-Suite programcsomagról leírás:
A G Suite (korábban Google Apps for Work vagy Google Apps
for Business) felhőalapú számítástechnikai, irodai és
együttműködési eszközökből, illetve szoftverekből álló
programcsomag, amelyet a Google előfizetéses formában kínál.
A Google Apps online szerkesztőprogramokat tartalmaz
szöveges dokumentumok és
dokumentumformátumok, táblázatok, prezentációk és
felmérések létrehozásához. Az eszközkészletet először 2006.
október 11-én adták ki Google Docs & Spreadsheets néven.
A Google Dokumentumok, Táblázatok, Diák és Űrlapok
bármilyen webböngészőben és bármilyen webhasználatra képes
mobileszközön használhatók. A dokumentumok, táblázatok,
prezentációk és felmérések megoszthatók, valós időben
együttműködve szerkeszthetők, illetve azokhoz megjegyzések
fűzhetők. További szolgáltatások például: korlátlan
változatelőzmények, amelyek minden módosítást
biztonságosan, egy helyen tárolnak és az offline hozzáférés,
amelynek használatával a felhasználók internetkapcsolat nélkül
dolgozhatnak a dokumentumokon.
A Google kijelenti, hogy nem birtokolja az ügyfelek adatait. Az
adatokat a Google adatközpontjaiban tárolja, és az adatokhoz
csak a kijelölt alkalmazottak és munkatársak férhetnek
hozzá. Ezek a személyek az adatokat nem osztják meg
másokkal, azokat csak az ügyfél által kért ideig őrzik meg, és az
ügyfelek megkapják az adatokat, ha a továbbiakban nem
használják a Google Apps csomagot.
A Google Apps vállalati fokozatú biztonságot és
megfelelőséget kínál (beleértve az SSAE 16 / ISAE 3402, IIes típus, az SOC 2-audit és az ISO 27001 tanúsítványt, a
biztonságos kikötő adatvédelmi elveknek (Safe Harbor
Privacy Principles) való megfelelést, továbbá támogathatja az
iparágspecifikus követelményeket (például Health Insurance
Portability and Accountability Act (egészségbiztosítás
hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségéről szóló
törvény, HIPAA)). A Google állítása szerint a Google Apps
programcsomagba spamblokkoló van integrálva, amely
beépített vírusellenőrzést és dokumentum-ellenőrzést hajt
végre, mielőtt a felhasználó letöltheti az üzenetet.
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A G Suite GDPR-nek megfelelő programcsomagjának előfizetője a
Profi-Cash 2000 Kft.
Menete a programcsomag felhasználói megosztásának:
-A szakorvosoknak (egészségügyi dolgozóknak )először egy Gmail-es fiókot kell nyitniuk.
-A G-mail-es fiók beállításai menüjében be kell állítani a kétlépcsős
azonosítást .
-A programcsomagot bármely mobil eszközről meg lehet nyitni,
ezért a kötelezzük a szakorvosokat( egészségügyi dolgozót) , hogy a
mobil eszközeikre történő belépéskor használjanak PIN kódot
illetve ha a készülék alkalmas rá, újlenyomat olvasót.
-A Profi-cash 2000 Kft, mint a programcsomag fizetője meghívást
küld a vállalkozói jogviszonyban lévő szakorvosok (egészségügyi
dolgozó) részére a beteg előjegyzési naptár használatára.
Amint a meghívást a felhasználó elfogadta, onnantól kezdve tudja
használni a beteg előjegyzési naptárt.
-A szakorvosok csak a saját szakellátásuk előjegyzési naptárára
kapnak meghívást, ebből kifolyólag csak azt tekinthetik meg, amely
adat a saját munkájukat érinti.
Abban az esetben , ha a szakorvos( egészségügyi dolgozó) mobil
eszköze eltűnik, ellopják, megrongálódik…stb, köteles a Profi-Cash
2000 Kft felé ezt a tényt azonnal jelezni.
A Profi-cash 2000 Kft feladata a hozzáférések azonnali letiltása,
illetve új belépési meghívó küldése.
Az adatbázis a teljesítést követően 1 hónap múlva törlésre kerül.
11.2.3 Távmunka szabályzat
Az intézet részére távmunkát csak a radiológus szakorvos
végezhet ,aki(k) vállalkozói jogviszonyban áll(nak) a ProfiCash 2000 Kft-vel.
A távmunkát saját tulajdonú számítógéppel (laptoppal )
végzi(k).
Az együttműködési szerződés kiegészítéseként rögzítésre
kerül, hogy páciens adatokat bizalmasan kezelik, harmadik
fél részére kérésre sem adhatnak át adatot, a távmunka során
saját informatikai berendezésükre nem menthetnek
semmilyen adatot, amely az intézet kezelésében áll. Továbbá
meg kell tenniük minden intézkedést, hogy ezen informatikai
berendezésüket fizikálisan is védjék valamint kötelezően
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használják a berendezésükön a jelszó alkalmazását (vagy
újlenyomat alkalmazást) tűzfalat valamint vírusirtó
programot használnak az adatvédelmi incidensek
kiküszöbölése érdekében.
Adatvédelmi incidens esetén ( informatikai berendezés
megsérül, eltűnik, hackelés áldozata lesz, stb…) köteles(ek)
azonnal jelezni ( telefon, e-mail) a Profi-Cash 2000 Kft felé,
hogy a cég a szükséges intézkedéseket megtegye, mint a
hozzáférési kódok azonnali törlése,dokumentálása az
eseménynek, az adatvédelmi károk felmérése súlyosabb
esetben az incidens jelentése a NAIH felé, valamint az
adataikban érintettek értesítése.

12. Az emberi erőforrások biztonsága
12.1 A munkaviszony megkezdése előtt
12.1.1 Átvilágítás
Munkaviszony létesítése előtt , a személyes interjú alkalmán,
a munkaköri leírás átbeszéléskor külön fejezetben esik szó a
titoktartástól valamint az adatok kezeléséről. Amennyiben a
beszélgetés folyamán az rajzolódik ki az álláspályázatra
érkezőről, hogy nem érti vagy nem akarja elfogadni a
titoktartás illetve adatkezelés szabályait, úgy egyéb
képességeire való tekintettel sem tölthető be vele az állás.
Az álláspályázatra érkezőről az interneten elérhető , bárki
által hozzáférhető adatokat tekinti meg a munkáltató a
munkaviszony létesítése előtt.

12.1.2 A munkaviszonnyal kapcsolatos feltételek és kikötések
- Recepciós munkakör betöltésének feltétele, hogy a
recepciós értse és tudja kezelni az adatbázis. A
munkaköréből fakadóan, az adott informatikai
rendszerben tudja az adatokat gyűjteni , rendszerezni,
kapcsolatot tartani a páciensekkel illetve az orvosi ellátást
nyújtó szakemberekkel. Tudja felmérni az adatbiztonság
jelentőségét, ebből kifolyólag kötelezi magát a
titoktartásra, amelyről nyilatkozatot ír alá ( 6.sz. és 7.sz
melléklet)
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- Takarító munkakörben lévő munkavállaló az intézetben
lévő adatbázisokhoz nem fér hozzá.
Az intézetben íróasztalon nem maradhat adatot tartalmazó
írat. Munkája során az íróasztalon lévő, adatot nem
tartalmazó iratokhoz sem nyúlhat hozzá, bele nem
tekinthet, és kötelességet vállal, hogy csak a munkaköri
leírásában szereplő feladatokat végezheti az intézetben.
12.2 A munkaviszony fennállása során
12.2.1 Vezetői felelősségek és információbiztonság tudatosítása,
oktatása, képzése
Munkaadó kötelessége a munkavállalót saját hatáskörében
oktatni az adatvédelmi tájékozató és szabályzat tekintetében.
Az adatok kezelésével foglalkozó munkavállaló, akkortól
láthatja el munkakörét, ha az intézetben lévő szabályzatot
megismerte, illetve a gyakorlatban használni tudja.
12.2.2 Fegyelmi eljárás
A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt,
a Társaság működésével kapcsolatos információkat a Társaság
adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott
szabályok szerint köteles kezelni.
Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos
bármely információt nem az adatbiztonsági és adatvédelmi
szabályzatnak megfelelően kezel, önálló adatkezelővé válik, és
alapot adhat a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.
tv. 78. § (1) szerinti azonnali hatályú felmondás
munkáltató által történő kezdeményezésére.
( 6.sz.melléklet)

12.3 A munkaviszony megszűnése és megváltozása
Munkaviszony megszűnése esetén (legyen az bármilyen indokú)
köteles a munkavállaló , a tudomására jutott adatokat titokban
tartani. A munkáltató köteles azonnali hatállyal minden
informatikai rendszerhez a munkavállaló hozzáférési kódjait törölni.
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13. Vagyonelemek kezelése
13.1 A vagyonelemekért viselt felelősség
13.1.1 Vagyonleltár
Az adatkezelő cég tulajdonában a következő szoftverek és
hardverek vannak:
H02 Betegadminisztrációs rendszer
MDPacs Digitalis Radiológiai rendszer
központi szerver a szerverhelyiségben
minden rendelőben asztali számítógép nyomtatóval
CT/MR vezérlőben a diagnosztikai gépek asztali
számítógépei
recepción 2 db asztali számítógép központi
nyomtatóval és szkennellel
biometrikus azonosításhoz kamerarendszer

13.1.2 A vagyonelemek felelősei
Azokért a vagyonelemekért, amelyeket a szoftver üzemeltető
cég telepített (H02 Betegadminisztrációs rendszer, MDPacs
Digitalis Radiológiai rendszer, informatikai hálózat, központi
szerver) a szoftver üzemeltető cég felel.
Minden más vagyonelemért . amelyet nem a szoftver
üzemeltető cég felügyel az intézmény (adatkezelő cég) felel.
13.1.3 A vagyonelemek elfogadható használata
Az adatkezelő cég mindent megtesz annak érdekében, hogy a
szoftver üzemeltető cég utasításai szerint működtesse az
informatikai rendszert.
Az informatikai rendszer helytelen működése esetén
haladéktalanul értesíti a szoftver üzemeltető céget a hibák
helyreállítása céljából.
A szoftver üzemeltető cég kötelessége a hibák azonnali
kijavítása, az informatikai rendszer üzemszerű működésbe
hozása.
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13.1.4 A vagyonelemek visszaszolgáltatása
Olyan esetben, mely révén a szoftver üzemeltető cégnek kell
adatot tartalmazó vagyonelemet átadni javítás, karbantartás
céljából, a szoftver üzemeltető cég kötelezettsége, hogy az
adathordozón lévő adatokat megóvja valamint
megakadályozza, hogy illetéktelenek hozzáférjenek.
Olyan esetben, ha az adathordozó leselejtezésre kerülne, a
szoftver üzemeltető cég kötelessége ellenőrizni, hogy az
adatok biztonsági mentése teljes egészében megtörtént-e,
valamint utána kötelessége az adathordozóról az adatokat
vissza nem állítható módon törölni.
13.2

Információ osztályozás

13.2.1

-

-

13.2.2
-

-

-

Információk osztályozása
Az adatkezelő cégnél a következő adatok vannak
kezelve:
páciensek személyes adatai valamint egészségügyi
adatai
Ezek tárolása a a H02 Betegadnin és a MDPacs
Digitális Radiológiai rendszerben történik, melyek
mentése a központi védett szerverre történik.
munkavállalók adatai, melyek a központi védett
szerveren tárolódnak
szerződéses jogviszonyban vállalkozások adatai,
melyek a központi védett szerveren tárolódnak.
Az információk megjelölése
A páciensek személyes és egészségügyi adatainak
külön megjelölés nem szükséges, ezt kezeli a H02
Betegadminisztrációs és MDPacs Digitális Radiológiai
rendszer.
A munkavállalók adatai , melyek lehetnek excel filban,
PDF file-ban, illetve a könyvelő program file-aiban , a
szerveren titkosított mappában találhatóak. A
mappához jelszóval csak az adatkezelő cég vezetője
férhet hozzá.
A vállalkozási szerződések adatai, melyek Word, PDF
file formátumúak, a szerveren tikosított mappában
találhatóak. A mappához jelszóval csak az adatkezelő
cég vezetője férhet hozzá.
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13.2.3 A vagyonelemek kezelése
A vagyonelemeket csak az arra jogosultak kezelhetik
A jogosultságokat az adatkezelő cég vezetője osztja ki és
vonja vissza.
A páciens adatokat tartalmazó szoftver használata
jogosultsági kódokkal szabályozott és nyomon követhető az
előzmények benaplózásával.
13.3 Adathordozók kezelése
13.3.1

A cserélhető adathordozók kezelése
A Várkert Klinikán cserélhető adathordozóként csak
CD/DVD lemez használata engedélyezett, minden más
cserélhető adathordozó használata tilos.
A CD/DVD lemezre csak a képalkotó diagnosztikai
vizsgálaton ( CT, MR, Ultrahang) résztvevő páciensek képi
anyaga kerül kiadásra.
A kiadásra kerülő CD/DVD lemezek nincsenek titkosítva,
mivel a vizsgálaton résztvevő páciens kezébe van adva a
vizsgálat végén. A lemezen csak a vizsgálaton résztvevő
páciens saját egészségügyi adatait tartalmazza. Az átadást
követően a páciens saját felelőssége, hogy a saját felvételeit
tartalmazó lemezt megőrizze.
A CD/DVD lemez írására csak a hozzáférési kódokkal
rendelkező recepciós jogosult.
A recepciós a felvételi képekbe betekinteni nem tud. A
lemezre írás során a recepciós csak annyit lát, hogy az adott
páciensnek mennyi felvételi képe készült.
A lemezre írás zárt rendszerben történik.

13.3.2 Adathordozók eltávolítása
Az intézetben az adathordozó a szerverbe beépített
winchester.
A Szerver fizikálisan egy külön helyiségben –szerver
helyiség - található, mely mindig kulcsra zárt állapotban van.
A szerver helyiség kulcsa az adatkezelő cég vezetőjénél van,
melyet csak ő tud nyitni. Egyben az ő felelőssége az is, hogy
ez a helyiség mindig idegenek elől zárva legyen.
Az adathordozó eltávolítására csak az intézetvezető
jelenlétében a szoftver felügyeletet biztosító cég jogosult,
betartva az ilyen esetben kötelező adatvédelmet.
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13.3.3 Fizikai adathordozók szállítása
A fizikai adathordozó winchester szállítása csak nagyon
indokolt esetben (adatvédelmi incidens esetén) lehetséges,
melynek egyetlen jogosultja a szoftver üzemeltető cég.
Ha az adathordozó szállítása azért szükséges, hogy az
esetlegesen meghibásodott adatstruktúrát helyreállítsák,
akkor a szoftver üzemeltető cég felel az adatok biztonságáért
Abban az esetben, ha az adathordozó selejtezésére kerülne
sor, akkor az adathordozón lévő mindennemű adatot
selejtezés előtt vissza nem állítható módon meg kell
semmisíteni.
Az adatok megsemmisítéséről dokumentációt kell vezetni,
mely elsődlegesen a szoftver üzemeltető cég feladata, majd a
szoftver üzemeltető cég jegyzőkönyve alapján az
intézményvezető feladata.
14. Hozzáférés felügyelet
14.1. Szabály a hozzáférés felügyelethez
A hozzáférési felügyeletet a Szuhai-G Kft. látja el.
Ebből kifolyólag az intézetben lévő hálózatot, annak gépeit,
szerverét valamint a szoftvereket és adatbázisokat el tudja
érni, azokban távoli asztal elérhetőséggel javításokat tud
végezni, illetve személyes ittlétekor hozzá tud férni.
Mivel a javítások és frissítések alkalmán nem kivitelezhető,
hogy a konkrét adatbázisba ne tekinthessen bele, az intézet az
adatvédelemre tekintettel lenyilatkoztatja a a Szuhai-G Kft-t,
hogy az adatokat—tudatában az adatvédelmi törvények
követelményeinek- bizalmasan kezeli, arról harmadik félnek
nem ad információt, és felelős az adatok strukturált
megtartásáért. Adat megsemmisülés esetén felelős a SzuhaiG Kft, melyet azonnali hatállyal az intézetvezetőnek
dokumentálni kell, bejelenteni az adatvédelmi hatóságnak és
értesíteni erről az érintett pácienseket.

14.2 Felhasználói hozzáférések kezelése
14.2.1 Felhasználók regisztrálása és törlése
a páciens személyes adatait gyűjtő és kezelő
recepciósok az intézet vezetőjétől kapnak hozzáférési
kódokat a feladatuk ellátásához. Munkaviszonyuk
megszűnésével minden kód és elérhetőség
visszavonásra kerül.
Oldal: 11 / 23

Profi-Cash
IV 2000 Kft

Informatikai Biztonsági Szabályzat
-

V. fejezet

a vállalkozói jogviszonyban egészségügyi ellátást
biztosító szakorvosok szintén az intézet vezetőjétől
kapják meg a H02 Betegadminisztrációs és MDPacs
Digitális Rendszerhez , valamint a páciens előjegyzési
naptárhoz a hozzáférési kódjaikat.
A személyre szabott kódokkal csak az saját
szakterületüket jogosultak kezelni.
A kódok megőrzése a vállalkozó felelőssége.
Bármely esetben, melyben idegen hozzáférés
feltételezhető, a hozzáférési kódokat az intézetvezető
azonnal letiltja.

14.2.2 Felhasználói hozzáférés biztosítása
Felhasználói hozzáférések biztosítására, módosítására illetve
törlésére csak az intézet vezetője jogosult.
A kiemelt hozzáférések kezelésére a Szuhai-G Kft jogosult.
A kiemelt hozzáférések részletezését a Szuhai-G Kft köteles
az adatkezelő cég vezetőjével egyeztetni
A H02 Betegadminisztrációs rendszer minden rendszerhez
történő hozzáférést, abban történő tevékenységet naplóz.
Ehhez való hozzáférése csak az intézet vezetőnek illetve a
Szuhai-G Kft-nek van jogosultsága.
15. Titkosítás
15.1 Titkosítási intézkedések
Az adatkezelő cég az alábbi titkosítási rendszereket használja:
- Páciens előjegyzési naptárt a2.2.2. pontban írt G-Suite
programcsomaggal valósítja meg, melynek a titkosításáért
a Google felel.
- Üzleti partnerekkel, szolgáltatókkal folytatott levelezést a
http://www.softpedia.com/get/Security/Encrypting/Encryp
tion-Wizard.shtml található titkosító program
használatával folytatja.
A titkosítás feloldásához szükséges jelszót az érintettnek
telefonon sms-ben küldi el az intézet.
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- Az üzleti partnerek, szolgáltatók által használt titkosító
rendszereket kötelezően használja az intézet, melyhez a
belépési kódokat a vállalkozó partner biztosítja az intézet
részére.
- A H02 Betegadminisztrációs rendszer alkalmas arra, hogy
a páciensek részére egy belépési azonosító alkalmazásával
hozzáférést biztosítson adataik megtekintéséhez.
A belépési azonosítót jelszógenerátor készíti, mely
rögzítésre kerül a páciens törzsadatai között. A páciens az
intézetben tartózkodása során, személyre szólóan írásban
megkapja a belépési azonosítóját. Ezzel az azonosítóval,
egy melléklet útmutatással egyetemben, internetes
elérhetőséggel bármikor megtekintheti az intézetben
készült egészségügyi dokumentációit.
A belépési azonosító csak a páciens részére adható oda
személyesen ( vagy meghatalmazással 16.sz melléklet)
A belépési azonosító megőrzéséért a továbbiakban a
páciens felel.
- A Profi-Cash 2000 Kft. egyéb kezelt adatait, melyet nem
kezel a H02 Betegadminisztrációs rendszer, a szerveren
titkosított mappákban őrzi. A mappákhoz való hozzáférés
csak az érintettek részére lehetséges. A hozzáférések
jelszóval védettek, melyeket az intézmény vezetője adja
ki, módosítja, vagy törli.
15.2 Kulcskezelés
A titkosítási folyamatokat az intézet vezető köteles
dokumentálni.
A dokumentálás folyamán rögzíti, hogy mely felhasználónak
milyen jogosultságai vannak, mikor kapta meg a hozzáférési
kódját, azonosítóját, rögzíti ezeket a kódokat, valamint a kód
megváltoztatásának illetve törlésének időpontját.
A titkosítási kódok nyilvántartását vagy egy titkosított
mappában tárolja vagy manuális rögzítés esetén széfben
elzárva.
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16. Fizikai és környezeti biztonság
Az intézetben fizikai beléptetési rendszer nincs.
16.1 Biomertikus megfigyelés
Biometrikus megfigyelő rendszeren belül csak vagyonvédelmi
kamera van használatban, mely a következők szerint működik:
16.1.1 A kamerák elhelyezkedése
A Klinika épületének külső falán, de csak a klinika
magánterületét figyelve vannak kamerák elhelyezve.
Sem a közterületet, sem a szomszédos magánterületet
ezek a kamerák nem tudják megfigyelni.
A kamerák elhelyezésének célja az épület vagyoni
biztonságának elősegítse, illetve a klinika saját
parkolójában esetlegesen előforduló incidensek(
baleseteket) nyomon követése.
A Klinika épületén belül a recepciós pultnál illetve a
közlekedő folyosókon van elhelyezve kamera.
A kamerák elhelyezése vagyon- és életvédelmi célból
történt.
A cél nem a az intézetben lévő személyek
megfigyelése, hanem egy esetleges baleset, betörés,
lopás, rongálás, rablás, illetéktelen behatolás esetén
nyújtson információt az intézménynek illetve az eljáró
hatóságnak.
Továbbá az intézményben elhelyezett CT készülék
őrzése különös körültekintést igényel, mivel ezen
készülék röntgen sugárzást bocsájt ki.
Ebből kifolyólag az Országos Atomenergetikai Hivatal
is megköveteli, hogy a CT megközelítése
vagyonvédelmi kamerákkal is meg legyen erősítve.

16.1.2. A kamerafelvételek rögzítése
A kamerák felvételei digitálisan rögzítésre kerülnek az
intézmény szerverén.
Amennyiben nem történt az intézetben semmiféle
incidens( baleset, betörés, lopás, rongálás, rablás,
illetéktelen behatolás ) ezeket a felvételeket maximum
3 napig tároljuk, utána automatikusan törlésre
kerülnek.
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Amennyiben egy incidens rögzített a kamera, azt 30
napig tároljuk illetve ez felhasználás esetén ez több is
lehet ( Felhasználás alatt bírósági vagy más hatósági
eljárásban, bizonyítékként való felhasználást kell
érteni.) Az intézkedések lezártával a kamera felvételek
törlésre kerülnek.
A kamerafelvételek érintettje, amennyiben jogát vagy
jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített képfelvétel
érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt
az adatkezelő cég ne semmisítse meg, illetve ne
törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített
képfelvételt haladéktalanul átadjuk. (10.sz , 11.sz
melléklet)

16.2 Berendezés
16.2.1 Berendezések elhelyezése és védelme
A recepciós pultban 2 db asztali számítógép található
A recepciós pult kialakítása úgy történt, hogy a páciens
az adatfelvétel során szemben áll a pulttal, képernyőt
nem láthatja. A recepciós pult magassága meggátolja a
pácienseket, hogy a recepciós pultban lévő iratokat
( nyomtatványok, dossziék, jegyzetek stb… ) láthassa.
A monitorok mögött tükröződő felületek nincsenek, a
képernyő még indirekt módon sem látható.
-

a rendelőkben, a vizsgálatot végző helyiségekben
helyiségenként egy darab asztali számítógép és monitor
illetve nyomtató található.
A monitorok elhelyezkedése rendelőnként változó.
A páciens rálátása a monitorra nem befolyásolja az
adatvédelmi megfelelést, mivel a H02
Betegadminisztrációs rendszer úgy van kialakítva,
hogy egy időben csak egy páciens adatai láthatóak,
mégpedig azé a páciensé, akit a recepció felvett a
várólistára a szakorvos pedig benaplózta (behívta a
rendelőbe) Ha a páciens rálát a monitorra, csak a saját
adatait láthatja.
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16.2.2 Közműszolgáltatások :
Minden rendelő és egyéb helyiség rendelkezik internet és
telefon kábellel. Így a hálózat biztonsággal használható.
Az intézet rendelkezik WIFI-s elérhetőséggel, melyet a
páciensek is el tudnak érni bizonyos korlátozásokkal. WIFI-n
keresztül az intézet informatikai rendszerébe a pácienseknek
nincs lehetősége belépni.
16.2.3 Kábelbiztonság
Az intézeten belül a hálózat kiépítése kábelezéssel
megoldott.
A kábelekhez idegenek nem férnek hozzá, a csatlakozási
pontjai elzárt területen vannak.
16.2.4 Berendezések karbantartása
Berendezések karbantartása a portalanítás mellett egyéb
tisztító funkciók lefuttatásával jár. A zárt rendszerben egyéb
karbantartási munkákat nem lehet végezni,
Berendezések meghibásodása esetén az intézet vezetője
azonnali hatállyal intézkedik, hogy a hibaelhárítás
megtörténjen, valamint értesíti
a Szuhai-G Kft.-t, amely cég az informatikai rendszer
üzemeltetéséért felel.
16.2.5 Vagyonelemek eltávolítása
Vagyonelemet csak az intézet vezetője távolíthat el a SzuhaG Kft. felügyelete alatt. A vagyoneltávolítás bizonylatolása
az intézet vezető feladata.
Az adatokat tartalmazó vagyonelemek eltávolítása esetén a
vagyonelemből kinyert információk mentése, majd a
vagyonelemből az adatok vissza nem állítható törlése a
Szuhai-G Kft kötelezettsége.
Az adatok végleges törlését a Szuhai-G Kft. bizonylatolja,
melyet átad az intézet vezetőjének.
16.2.6 Őrizetlenül hagyott felhasználói berendezések
Őrizetlenül egy informatikai berendezés sem hagyható.
A recepción található számítógépek őrzéséről a recepciós
felel a nyitvatartási időn belül. Munkahelyét nem hagyhatja el
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úgy, hogy a számítógépen kóddal hozzáférhető munkafelület
meg van nyitva.
Ha a recepciós munkahelyét munkaidőn belül elhagyja,
köteles kilépni az adatokat tartalmazó programokból.
Munkaidejének végén köteles kilépni az adatokat tartalmazó
programokból és a számítógépet ki kell kapcsolnia.
Nyitvatartási időn kívül az intézetben nem tartózkodik senki.
Nyitvatartási időn túl egy esetleges betörés, illetéktelen
behatolás esetén mozgásérzékelő kamerák figyelik a
számítógépeket.
A számítógép eltulajdonítása, megrongálása esetén az adatok
és az adatokat kezelő szoftverek biztonságban maradnak a
szerveren, ahhoz illetéktelen nem tud hozzáférni.
Az orvosi rendelőkben található számítógépek csak akkor
vannak bekapcsolt állapotban, ha az adott rendelőben
szakellátás folyik. A rendelés alatt a rendelést végző
szakorvos ( egészségügyi dolgozó) felel a számítógép
őrzéséért. Abban az esetben, ha a szakorvosnak el kell
hagynia a rendelési időn belül a rendelő helyiséget, köteles az
adatokat kezelő szoftverekből kilépni. Rendelőbe
visszatértekor saját kódjaival ismételten be kell lépnie az
adminisztrációs rendszerbe.
A rendelés végeztével köteles kilépni az adatokat tartalmazó
rendszerből és a számítógépet ki kell kapcsolnia.
Nyitvatartási idő túl, egy esetleges betörés, lopás, rongálás
esetén az adatok és az adatokat kezelő szoftverek
biztonságban maradnak a szerveren, ahhoz illetéktelen nem
tud hozzáférni.
16.2.7 Tiszta asztal és tiszta képernyő szabálya
Az intézetben rendelő orvos (egészségügyi dolgozó)
felelőssége, hogy a páciens rendelőbe, vizsgáló helyiségbe
történő belépésekor nem lehet megnyitva a számítógép
képernyőjén olyan adatot tartalmazó felület, amely nem az
aktuális páciens adatait tartalmazza. A H02
Betegadminisztrációs rendszer működése során , amellyel
mindig csak egy páciens adata látható( amelyet előtte a
recepció várólistára felvett illetve az orvos benaplózott)
lehetetlen egy időben több páciens adatát látni.
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A rendelőben lévő szakorvos (egészségügyi dolgozó)
kötelessége továbbá, hogy a rendelő informatikai rendszerét
nem hagyhatja őrizetlenül a rendelési idő alatt.
Amennyiben bármely oknál fogva el kell hagynia a rendelő
(vizsgáló) helyiséget rendelési idő közben, köteles adatot
tartalmazó programból kilépni. A helyiségbe való
visszaérkezése után a belépési kódjaival belépve a rendszerbe
tovább tudja a munkáját folytatni.
Továbbá az intézetben rendelő orvos (egészségügyi dolgozó)
felelőssége, hogy a páciens rendelőbe, vizsgáló helyiségbe
történő belépésekor nem lehet az íróasztalon és egyéb
bútorokon olyan irat, amely nem a belépő páciens adatait
tartalmazza.
A páciens belépése előtt „tiszta asztal”-t kell teremteni,
illetve távozása után újból„tiszta asztal”-t kell teremteni.
17. Üzemelés biztonsága
17.1 Üzemeltetési eljárások és felelősségek
A Várkert Klinikán működő informatikai rendszer törvényeknek
megfelelő adatbiztos- és védett működéséért a Szuhai-G Kft . felel.
Az adatkezelő cég a informatikai rendszer helyes használatáért
felel.
Adtavédelmi incidens esetén, amely az informatikai rendszer
esetleges meghibásodásából ered, elsődlegesen a Szuhai-G Kft.
felel, ennek dokumentálása az ő feladata.
Másodlagosan az adatkezelő cég felel az adatok biztonságos
kezeléséért. Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő cég
vezetőjének kötelessége, hogy a Szuha-G Kft-től kapott írásos
dokumentáció alapján elkészítse az összegző dokumentációt,
bejelentse az adatvédelmi incidenst illetve értesítse az érintetteket.
Az értesítést az intézet honlapján (www.varkertklinika.hu ) teszi
közzé.
17.1.1 Dokumentált üzemeltetési eljárások
Az intézet vezetőjének feladata, hogy a felhasználóknak adott
belépési azonosítókat, jelszavakat nyilvántartsa. Erre külön
nyilvántartást vezet, melyet vagy titkosított mappában kezel a
szerveren( melyhez csak neki van hozzáférése) vagy
papíralapon kezeli, melyet köteles széfben tartani.
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Az intézetben előforduló adatvédelmi incidenseket is az
intézet vezetőjének a feladata dokumentálni és nyilvántartani
17.1.2 Kapacitáskezelés
Szükség esetén a tárhely bővítést csak a Szuha-G végezheti.
17.1.3 A fejlesztési, tesztelési és az üzemi környezetek
elkülönítése
Ha a rendszeren fejlesztés történik, akkor arra csak a SzuhaiG Kft. jogosult. A rendszer tesztelési és üzemi környezetei
jogosultsági szinten el vannak választva egymástól.
17.2 Védelem a rosszindulatú szoftverek ellen
Intézkedések a rosszindulatú szoftverek ellen
A Várkert Klinikán minden adat és adatkezelő szoftver az
adatkezelő cég szerverén van mentve.
A szerver védelmét a Szuhai-G Kft. által létrehozott rendszer
garantálja.
Az adatok tárolására szolgáló NAS-okon közvetlenül, a gyártó által
rendelkezésre bocsátott frissítések azonnal, a kibocsátásuk
időpontjában automatikusan települnek.
A szervereken az Eset File Security for Microsoft windows Server
programrendszer aktuális verziója fut, amely automatikusan frissül.
Ez védelmet nyújt a vírusok, és egyéb kártevők ellen is.
A rendszert a Szuhai-G Kft. tartja karban, felügyeli az üzemkész
állapotát. A szerver program beépített tűzfala felett a második
védelmi szintet az Eset File Security biztosítja.
17.3 Mentés
Az adatok és a szoftverek mentése a adatkezelő saját szerverén
történik, mely a Várkert Klinika szerver helyiségében található.
A rendszerekben tárolt adatok mentése (tükörmentés) egy másik
épületrészben elhelyezett NAS-ra történik, naponta több
alkalommal, teljesen automatikusan, több verzióban. A mentés
sikerességéről minden esetben e-mail értesítést küld a rendszer a
Szuhai-G Kft. részére. Hiba esetén a Szuhai-G Kft. jár el a mentés
manuális elvégzésében.
Szükség esetén a mentésből történő visszaállítást a Szuhai-G Kft.
végzi.
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17.4 Naplózás és megfigyelés
17.4.1 Eseménynaplózás
A H02 Betegadminisztrációs rendszer minden rendszerhez
történő hozzáférést, abban történő tevékenységet naplóz.
Ehhez hozzáférése csak az intézet vezetőjének van.
A szerver oldali naplók elemzését a Szuhai-G Kft. végzi.
17.4.2 Naplóinformációk védelme
A naplózási információkhoz való hozzáférésre csak csak az
intézet vezetője jogosult, azonban neki sincs lehetősége a
naplóinformációk módosítására vagy törlésére .
Az információk az adatok mentése résznél leírtak szerint
archiválásra kerülnek.
17.4.3 Adminisztrátori és operátori naplók
A szerver oldali naplók elemzését kizárólag a Szuhai-G Kft.
végzi. A naplók módosítására vagy törlésére nincs lehetőség.
17.4.4 Óraszinkronizálás
A szerverek és munkaállomások órájának szinkronizálása az
internetes atomóra szinkronnal került megvalósításra.

17.5 Az üzemelő szoftverek védelme
17.5.1 Szoftverek telepítése az üzemelő rendszerekre
A szoftverek telepítése a Szuhai-G Kft. joga, és feladata.
Szoftverek telepítése csak a jóváhagyásukkal történhet.
17.5.2 A műszaki sebezhetőségek felügyelete
A műszaki sebezhetőségek felderítését, és azok elhárítására
javaslat adását a Szuhai-G Kft. végzi.
17.5.3 Korlátozások a szoftvertelepítésre
A szerverekre, háttértárolókra szoftverek telepítését kizárólag
a Szuhai-G Kft. végezheti. A munkaállomásokra történő
szoftverek telepítését pedig előzetes egyeztetés után teheti
meg az adatkezelő (üzemeltető.) cég
18. A Kommunikáció biztonsága
18.1 A hálózatbiztonság biztosítása
A hálózat biztonságáért a Szuhai-G Kft felel.
Esetleges probléma felmerülése esetén az informatikai rendszerben
csak a Szuhai-G Kft hozhat intézkedéseket, az adatkezelő céggel
való egyeztetések mellett.
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18.2 Információ átvitel
Az információk átvitele csak titkosított formában , védett
felületen történik.
A titkosítási folyamatok a 6.1 és 6.2 pontban vannak
részletezve.
Azon egészségügyi vállalkozókkal, akik az egészségügyi
adatot hoznak létre , vállalkozási szerződésük titoktartási
megállapodással egészül ki.(15.sz melléklet)
Azon munkavállalókkal , akik személyes adatot kezelnek , a
munkaszerződésük titoktartási megállapodással egészül ki.
( 5.sz.melléklet)
19. Rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
Az információs rendszerek biztonsági követelményeinek való
megfeleléséért, törvényi előírásoknak való megfeleléséért, biztonságáért a
Szuhai-G Kft. felel.
Az informatikai rendszer fejlesztése, növelése a Szuhai-G Kft.
hatáskörébe tartozik.
20. Az információbiztonsági incidensek kezelése
20.1 Felelősségek és eljárások
Adatvédelmi incidens esetén elsődlegesen kivizsgálásra kerül, hogy
felhasználói oldalról történt helytelen adatkezelés vagy informatikai
oldalról történt hiba.
Felhasználói oldalról történt helytelen adatkezelést az
intézmény vezetője köteles kivizsgálni, a felelőst
felkutatni , szankcionálni, valamint az adatkezelési
hibát kijavítani.
Informatikai oldalról történő hiba fellépésekor a
Szuhai-G Kft. köteles a hibát kijavítani. Az ebből eredő
károkért a Szuhai-G Kft felel.

20.2 Információbiztonsági események jelentése
Egy esetleges adatvédelmi incidenst az intézet vezetője
köteles jelezni az eljáró hatóságnak. A érintettek értesítését a
Várkert Klinika honlapján köteles megtenni.
20.3 Információbiztonsági gyengeségek jelentése
Az intézet vezetője köteles a Szuhai-G Kft. felé közölni, ha
az információ biztonsági rendszert valamely ponton nem
tartja megfelelőnek.
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Ugyanígy a Szuhai-G Kft. is köteles az általa észrevett
gyenge pontokat közölni az adatkezelő cég felé.
A gyenge pontok kijavítás közös érdeke mindkét félnek.

20.4 Információbiztonsági események felmérése és döntéshozatal
Egy esetleges adatvédelmi incidens esetén fel kell mérni az
incidens által okozott károkat és az intézet vezetőjének meg
kell hoznia a döntést a károk helyreállításának módjáról,
melyben a Szuhai-G Kft. szorosan együttműködik.
20.5 Tanulás az Információbiztonsági incidensekből
Az adatvédelmi incidens minden részletét dokumentálnia kell
az intézet vezetőjének. A dokumentációban minden részletre
ki kell térni, amely okozhatta az incidenst. Szükség esetén a
Szuha-G Kft-t. bevonhatja a dokumentálásba, a Szuhai-G Kft
által készített jegyzőkönyvet mellékletként használhatja.
A dokumentáció létrehozása és megőrzése segít a jövőbeli
hibák kiküszöbölésére is.
21. A működésfolytonosság biztosításának Információbiztonsági
vonatkozásai
Az informatikai rendszer működésfolytonosságáért és
információbiztonságáért a Szuhai-G Kft. felel.
22. Internetes kapcsolattartás szabályozása
Az adatkezelő cég, a Várkert Klinika működésével kapcsolatos
információkat a www.varkertklinika.hu oldalon teszi közzé.
Az egészségügyi szolgáltatások leírásán kívül itt teszi közzé adatvédelmi
szabályzatát, az adatvédelmi tájékoztatóját valamint az Információ
Biztonsági Szabályzatát.
A www.varkertklinika.hu weboldal nem használ cookie-kat.
A weboldalra látogatókról nem gyűjt a cég információkat, böngészési
szokásaikat nem rögzíti.
Az esetleges látogatási statisztikákat az adatrögzítő cég nem tudja
befolyásolni, annak kezelője a Google Analytcs.(19.sz mellékletben
található)
A közösségi média terén az adatkezelő cég a Facebook és Instagram
szolgáltatásait használja.
Az itt megjelenő adatok kezeléséről és szabályozásáról a Facebook és
Instagram felelős. Adatvédelmi szabályzatukat megtalálható a interneten
illetve a 17.sz, 18.sz. mellékletben.
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Online hirdetési felületként az adatkezelő cég még a Google AdWords
keresztül teszi közzé hirdetéseit.
Google AdWords szabályzata a 19.sz mellékletben található

Kelt: Keszthely,2018.05.24.
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Lelet átvételi meghatalmazás
Alulírott
név:…………………………………………………………………….….
születési, hely, dátum:………………………………………………….…
anyja neve:…………………………………………………………….…..
TAJ száma:………………………………………………………………..
TAJ szám hiányában a Várkert Klinikán rögzített
személyt igazoló okmány száma:………………………………………….
bejelentett lakcíme:…………………………………………………….….

meghatalmazom
név:………………………………………………………………………….
születési hely, dátum:……………………………………………………….
anyja neve:…………………………………………………………….…….
személyi igazolvány száma :………………………………………….…….
személyi igazolvány hiányában útlevél száma:……………………….…….
bejelentett lakcíme:………………………………………………….……….
hogy a ………………………………………………………………leletemet
a Várkert Klinika (8360 Keszthely, Helikon u. 4.) recepcióján átvegye.
Kelt…………….., 20………………….hó……….nap.
……………………………….
meghatalmazó aláírása

……………………………….
meghatalmazott aláírása

Tanú 1.

Tanú 2.

………………………………
tanú neve nyomtatottan írva

…………………………………….
tanú neve nyomtatottan írva

………………………………
tanú aláírása

…………………………………….
tanú aláírása

………………………………..
tanú személyi igazolvány száma

……………………………………..
tanú személyi igazolvány száma

Kiállítás dátuma:
Kiadó személy:
Várkert Klinika pecsétje:
Oldal: 1 / 49

Profi-Cash 2000 Kft.

Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek

(2.sz.melléklet, 1.oldal)

Hozzájáruló nyilatkozat
Biztosító által küldött páciensek egészségügyi adatainak
átadásához biztosító részére

A páciens neve:
Születéi hely , idő:
Anyja neve:
TAJ( vagy egyéb személyi
azonosságot bizonyító irat) száma

melyben hozzájárulásomat adom, hogy a Profi-Cash 2000 Kft. (8360
Keszthely , Helikon u. 4) a Várkert Klinikán végzett diagnosztikai és
szakorvosi vizsgálatok eredményét (leletet) vizsgálatot kérő- és fizető
biztosítóm részére átadhatja.
A biztosító intézetem , amely a vizsgálatokra küldött, illetve ennek ellenértékét fizeti:
Biztosító intézet
megnevezése:
Továbbá tudomásul veszem, ha ezen hozzájárulás aláírása hiányában nem tudja a
Várkert Klinika a leleteiket továbbítani a biztosítójuk részére, akkor az egészségügyi
ellátásukat saját maguknak kell kifizetniük.
A hozzájáruló nyilatkozat aláírása az Ön érdekét képviseli.
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Tájékoztatjuk Önt, hogy adatainak kezelési:
-célja: az Ön egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása
gyógykezelési tevékenységének elősegítésen és az Ön egészségi állapotának nyomon
követése valamint a vizsgálatok biztosító által történő finanszírozása.
-köre: a személyes adatain felül az Ön egészségügyi adatai, mely tartalmazza a
Várkert Klinikán történt diagnosztikai és szakorvosi ellátásuk során keletkezett
eredményeket.
-jogalapja:Az Ön önkéntes hozzájárulása, mely adiagnosztikai vizsgálat és a
szakorvosi ellátás előtt belegyező nyilatkozat formájában aláír, valamint 1997. évi
XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló törvény.
-időtartama: hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ának
értelmében az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30
évig kell megőrizni.
Az adataik tekintetében Önöknek jogában áll:
tájékoztatását kérni személyes adatai kezeléséről,
kérni személyes adatainak helyesbítését
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését.
A Várkert Klinika részletes Adatvédelmi tájékoztatóját megtalálják
- a Várkert Klinika főbejáratánál a falon kifüggesztve,
- a recepciós munkatársaknál,
- valamint a Várkert Klinika honlapján (www.varkertklinika.hu )
Panaszát az alábbi helyen teheti meg:
NAIH ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt,……………………………év…………..hó………nap

……………………………………………
hozzájáruló aláírása
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EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIKÉRŐ LAP
1. Beteg adatai (ellátásban részesült személy):
Amennyiben az ellátásában részesült személy (beteg) és a kérelmező személye
azonos,
a 2. és 3. pontban szereplő adatokat nem kell kitölteni.
Név: .....................................................................................................................
Születéskori név: .................................................................................................
Születési hely és idő: ...........................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................
TAJ szám: ............................................................................................................
Amennyiben nem rendelkezik TAJ számmal a Várkert Klinikán rögzített
személyt igazoló okmány száma:………………………………………….
Lakcím: .....................................................................................................................................

2. Adatkérő (kérelmező) személy adatai:
Minden olyan esetben kitöltendő, ha a kérelmező nem saját egészségügyi
dokumentáció másolatát kérelmezi. A 3. pontban megnevezett jogosultak
kivételével a kérelem érvényességéhez a beteg által adott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges, amelyet a KÉRELEMHEZ
CSATOLNI SZÜKSÉGES!
Név: ....................................................................................................................
Születési hely és idő: ..........................................................................................
Anyja neve:.........................................................................................................
Lakcím/Értesítési cím:........................................................................................
Telefonszám: ......................................................................................................
E-mail cím: ..........................................................................................................
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3. Meghatalmazás hiányában kitöltendő további adatok:
3.1 Házastárs, egyeneságbeli rokon, testvér, élettárs kérelmező esetén az alábbi
adatok: Hozzátartozói minőségének igazolása/rokonsági fok megjelölése:
.............................................................................................................................
A kérés rövid indoka:
.............................................................................................................................
3.2 Elhunyt beteg dokumentációja esetén az alábbi adatok:
Törvényes képviselő, közeli hozzátartozó vagy örökös jogosultságának
igazolása (pl. örökösi minőséget igazoló okirat jellege, száma):
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. A kért egészségügyi dokumentációra vonatkozó adatok:
4.1 Keletkezés ideje:
Időpont/időszak: ..........................................................................................
4.2 A kért dokumentáció terjedelme, típusa (a megfelelő rész x-szel
jelölendő)
4.2.1 Teljes egészségügyi dokumentáció:
4.2.2 Nem teljes egészségügyi dokumentáció:
Ezen belül:
Szakorvosi lelet fénymásolata
Labor lelet fénymásolata
Szövettani lelet fénymásolata
Képalkotó diagnosztikai lelet fénymásolata
Képalkotó diagnosztikai felvétel (CD/DVD)
Megnevezése:…………………………………….
Egyéb dokumentum:
……………………………..
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5. Az egészségügyi dokumentációról elkészített másolat kiadásának módja
(a megfelelő rész x-szel jelölendő):
-

Személyes átvétel
Postai úton történő küldés
Postacím: .................................................................................................

6. Egyéb megjegyzés: ............................................................................................
.................................................................................................................................
A kérelem benyújtásával kapcsolatosan a kérelmező tudomásul veszi az alábbiakat:
Az egészségügyi dokumentáció másolatainak kiadása másolási díjfizetési
kötelezettséget von maga után.
A kérelemben szereplő iratok másolatának oldalankénti kiadási díja 300Ft/lap.
A kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül az adatkezelő cég köteles kiadni a
kért adatokat.
A másolat sürgősségi úton történő kiadása esetén az oldalankénti kiadási díj 500Ft/lap
Ebben az esetben a kérelem benyújtásától számított 1 héten belül az adatkezelő cég
köteles kiadni a kért másolatokat.
A másolat postai úton történő megküldése esetén a postaköltségek a kérelmezőt
terhelik. A postai úton való megküldés mindig ajánlott postai küldeményként történik.
A postázási költség a levél terjedelmétől és a súlyától függ.
A6-os méretű levél küldése esetén a postaköltség 1.000 Ft
A5-ös méretű levél küldése esetén a postaköltség 1.500 Ft
A4-es méretű levél küldése esetén a postaköltség 2.000 Ft
Kelt.: ………………………………

…………………………………..
Kérelmező aláírása
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Mellékletek
(4.sz melléklet, 1.oldal)

Adatvédelmi tájékoztató páciensek részére
mely kiterjed a Várkert Klinika minden diagnosztikai vizsgálatára ,
szakrendelésére ( kivételt képez a nőgyógyászati szakrendelés)
és terápiás kezelésére.
Tisztelt Pácienseink!
Ahhoz, hogy Önök igénybe tudják venni a Várkert Klinika egészségügyi
szolgáltatásait, bizonyos személyi adataikat majd egészségügyi adataikat rögzítenünk
kell informatikai rendszerünkben.
1. Az Önöktől kért a személyes adatok a következők:
1.1
NÉV, LEÁNYKORI NÉV
1.2 PÁCIENS NEME
1.3 SZÜLETÉSI HELY, DÁTUM
1.4 ANYJA LEÁNYKORI NEVE
1.5 LAKCÍM
1.6 TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) SZÁM, vagy ennek hiányában
egyéb személyi okmány száma ( személyi igazolvány , útlevél)
1.7 TELEFONSZÁM
1.8 E-MAIL cím (ha van)
1.9 CT és MR vizsgálatoknál, HA VAN ELŐZMÉNY , akkor az
ELŐZŐ LELET , ILLETVE HA VAN BEUTALÓ,
akkor a
BEUTALÓ
1.10 ADÓAZONOSÍTÓ JEL ÉS A SZEMÉLYI SZÁM UTOLSÓ 4
KARAKTERE
2. Az 1. pontban kért személyes adataikat az alábbi célból kérjük Önöktől
2.1 Az 1.1-1.6 szereplő adatok közlése szükségesek és kötelező jellegűek az
egészségügyi ellátásuk céljából, melynek gyűjtésére, kezelésére,
tárolására, javítására illetve törlésére feljogosít minket „az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről”
szóló 1997. évi XLVII. törvény
2.2

Az 1.7 (telefonszám) és 1.8 (e-mail cím) pontokban írt adatok megadása
nem kötelező részünkre, ezen adatok megadása nélkül is igénybe
vehetőek az egészségügyi ellátások.
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Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek
(4.sz melléklet, 2.oldal)

Amiért ezeket az adatokat megadását javasoljuk, a következők:
- bizonyos esetekben a leletek (labor vizsgálat eredménye, szövettani
vizsgálat eredménye, MR/CT lelet elkészülte) időben később készül el,
mint ahogy Önök a vizsgálaton részt vesznek. Ahhoz , hogy tudjuk
Önöket értesíteni az Önök érdekében a lelet elkészültéről, szükségesek
ezen elérhetőségek.
- továbbá előfordulhat, hogy amikor egy vizsgálatra időpontot adunk
Önnek, nem tudhatjuk előre, hogy a vizsgálatot végző szakorvos
önhibáján kívül nem lesz-e akadályoztatva , hogy a rendelésen
megjelenjen ( szakorvos is lehet beteg, érheti baleset, vagy előre nem
tervezhető műtéten kell rész vennie, vagy a rendkívüli időjárás miatt nem
tudja az intézmény megközelíteni.) Ilyen esetekben telefonon értesítjük
Önöket, a vizsgálat elmaradásáról, hogy ne kelljen Önöknek feleslegesen
az intézménybe fáradniuk.
A kötelező személyes adatok felvétele a recepción történik az irataikba
történő betekintés útján ( lakcímkártya, TAJ kártya, egyéb személyi
igazolásra alkalmas irat). Amennyiben Ön a közli az adatfelvételnél a
telefonszámát illetve e-mail címét is, azt egyben hozzájárulásnak és
beleegyezésnek is tekintjük abban a vonatkozásban , hogy használhatjuk
ezen elérhetőségeket az Önök érdekében..
Az Önök által megadott telefonszámot illetve e-mail elérhetőséget sem
marketing célra , sem üzleti célra nem használjuk.
2.3

Az 1.9 pontban említett MR/CT vizsgálatoknál, ha van beutaló illetve
bármilyen orvosi előzmény, amely a vizsgálat célját és módját
meghatározhatja az Önök érdekében kérjük betekintésre átnyújtani. Az
Önök egészségi állapotát tükröző releváns adatokat szkenneljük és a
vizsgálatot végző operátornak átadjuk illetve leletet készítő radiológus
szakorvos részére továbbítjuk. A vizsgálat elkészülte után minden iratot
visszaadunk Önöknek.

2.4

Az adóazonosító jelet illetve a személyi szám utolsó 4 karakterét abban az
esetben kérjük el Önöktől, ha Önök a súlyos fogyatékosságukra való
tekintettel orvosi igazolást kérnek, melyet a személyi jövedelemadó
számításuknál kedvezményként igénybe tudnak venni. A kedvezményre
jogosító igazolást ezen adatok megadása nélkül nem tudjuk kiállítani, az
adatok megadása az Önök érdeke.
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Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek

(4.sz.melléklet , 3 oldal)
A Várkert Klinika területén kamerák vannak elhelyezve,
amelyre figyelmeztető tábla is felhívja figyelmüket.
Kamera a bejárati ajtónál, recepciónál, valamint közlekedőkben található.
A kamerák elhelyezése vagyon- és életvédelmi célból történt.
(baleset,emberi épséget veszélyeztető cselekedet, betörés, lopás, rongálás,
rablás, illetéktelen behatolás)
- A cél nem a az intézetben lévő személyek megfigyelése(folyamatos
megfigyelés nem történik,) hanem egy esetleges baleset,emberi épséget
veszélyeztető cselekedet, betörés, lopás, rongálás, rablás, illetéktelen
behatolás esetén nyújtson információt az intézménynek illetve az eljáró
hatóságnak a felvételek visszanézésével.
- A kamerák felvételei digitálisan rögzítésre kerülnek az intézmény
szerverén.
A felvételeket maximum 3 napig tároljuk, utána automatikusan, vissza
nem állítható módon törlésre kerülnek.
- Egy esetleges vagyon és életvédelmi incidens esetén felvételek
megtekintésére jogosult az intézmény vezetője valamint az eljáró hatóság.
Ebben az esetben a felvételek tárolási ideje 30 nap illetve felhasználás
esetén ez több is lehet.
( Felhasználás alatt bírósági vagy más hatósági eljárásban, bizonyítékként
való felhasználást kell érteni.)

4.

Adatvédelem
Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során
biztosítjuk az adatok biztonságát a véletlen vagy szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,megváltoztatással, károsodással,
nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen
személy ne férjen hozzá.
Az adataikat a Várkert Klinika saját szerverén tárolja.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén az érintetteket internetes felületen
(honlap) értesítjük.

5.

Az adataik tekintetében Önöknek jogában áll:
5.1 tájékoztatását kérni személyes adatai kezeléséről,
5.2 kérni személyes adatainak helyesbítését
5.3
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését
vagy zárolását.
Kérésüket írásban, a személyi azonosságuk igazolása mellett tudjuk teljesíteni.
Kérésük megérkezésétől 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önöket a kérelmük
teljesítéséről.
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Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek

(4.sz.melléklet,4.oladal)
6.

Egészségügyi dokumentáció
Az Önök egészségügyi ellátásukkal összefüggésben a Várkert Klinikán (kivétel
: nőgyógyászat) központosítva minden dokumentálásra kerül.
Ezek a dokumentációk a következők: leletek (szakorvosi lelet, labor lelet,
szövettani minta eredmény, radiológiai lelet) valamint a képalkotó diagnosztikai
berendezések által készített felvételek.
A vizsgálatok végén Önök a leletet és képi felvételt 1 példányban megkapnak.
A leleteket papír alapon, a képalkotó berendezések felvételeit pedig digitálisan
( CD/ DVD lemez).
Azon leletek(MR/CT, labor, szövettan), amelyek időben később készülnek el,
mint ahogy Önök az intézetben tartózkodnak, telefonon illetve e-mailben tudjuk
Önöket értesíteni a leletek elkészültéről, amelyeket majd vagy személyesen,
vagy postázva (postázási költséget felszámolva) vagy az Önökkel egyeztetett
digitális formában tudunk átadni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen leleteket csak a személyi azonosságuk
igazolása mellett tudjuk kiadni. Abban az esetben, ha Önök nem tudják ezt
személyesen átvenni, akkor pedig az átvevő személyére szóló törvényesen
kiállított meghatalmazás ellenében tudjuk kiadni. Kivéve kiskorú gyermek
esetén, mely esetben a szülő ( törvényes gyám) átveheti ezen egészségügyi
dokumentációt.
Amennyiben Önök az adattárolási időn belül további példányszámokat
szeretnének kérni az egészségügyi dokumentációjukból, írásos kérelmükre a
személyi azonosságukat alátámasztva, adminisztratív költségek felszámolása
mellett rendelkezésükre tudjuk bocsájtani.

7.

A személyes- és egészségügyi adatok tárolási ideje
Hivatkozva a „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről” szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ának (1) és (2)
bekezdésére ,
az egészségügyi dokumentációt (magyar nyelven) - a
képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek kivételével - az
adatfelvételtől számított legalább 30 évig, kell megőrizni. Képalkotó
diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig
kell megőrizni.
Az adatok felvételétől számított 10 év illetve 30 év múlva automatikusan
töröljük az informatikai rendszerünkből az Önök személyes- és egészségügyi
adatait.
Kivételt képez, ha Önök írásban kérik , hogy ezeket az adatokat tovább is
tároljuk.
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Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek

(4.sz.melléklet, 5.oldal)
Abban az esetben , ha Önök az egészségügyi ellátásról számlát kérnek, a
számlán szerepeltetjük a páciens nevét, címét, és/vagy a páciens biztosítójának
nevét, címét. A számla másolati példányának megőrzési ideje 8 év, melyre a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése kötelez minket. A
számla kiállításától számított 8 év után a számlákat megsemmisítjük.
8.

Személyes- és egészségügyi adatok átadása harmadik fél részre és
titoktartás
Az Önök adatait nem adjuk át harmadik fél részére, kivéve ha erre minket
törvény kötelez.
Az adatkezelő továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.
Az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint
az alábbi esetekben kötelező.
8.1
8.2
8.3

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

büntető ügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi
szakértő hivatalos megkeresésére alapján
szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek részére
potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére
a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV.törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban
kapott felhatalmazás körében,
A Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a
kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és
a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott
körben,
az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az
eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv
részére
a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési
feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek
a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott
felhatalmazás körében,
halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos részére
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események
szakmai vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési
balesetek és repülőesemények
vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010.október 20-i 996/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szakmai vizsgálat
során a közlekedésbiztonsági szerv részére.
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Mellékletek
(4.sz.melléklet, 6.oldal)

Továbbá az Önök kifejezett írásbeli kérésére, a címzettek és az adattartalom
pontos megjelölésével továbbítunk személyes-és egészségügyi adatot.
(pl.biztosítók részére)

9.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen , ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az
8.1 „információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”
szóló a 2011. évi CXII. törvényt
8.2 „az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
8.2 „ 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)” szóló
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
rendeletét (GDPR, hatályos 2018.05.25-től)

Panaszát az alábbi helyen teheti meg:
NAIH ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

10.

Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Profi-Cash 2000 Kft.
Adatkezelő székhelye : 8360 Keszthely, Helikon u. 4.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 20-09-064730
Adatkezelő képviselője: Belcsug Angéla
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(4.sz.melléklet, 7.oldal)
A vizsgálatok előtti személyes adatok felvétele során , az adataik megadásával
egyben elismerik , hogy tisztában vannak az adataik kezelésével, és
hozzájárulásukat is adják, hogy az adataikat mi a törvényi előírásoknak és e
tájékoztatónak megfelelően kezelhetjük.

Köszönöm türelmüket, hogy elolvasták és értelmezték az adatvédelmi
tájékoztatót.
Kérdésük esetén forduljanak bizalommal a recepciós munkatársakhoz, akik
készséggel segítenek Önöknek az információk megadásában és értelmezésében.

Jó egészséget kívánva:

Az adatkezelő Profi-Cash 2000 Kft és
a Várkert Klinika munkatársai nevében:
Belcsug Angéla
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott
Név:……………………………………………………….
született (hely, idő):………………………………….……
anyja neve:…………………………………………..…....
Jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses
jogviszonyom során tudomásomra jutott, az üzleti és orvosi titok kategóriájába tartozó
információk megőrzésére. Az üzleti és orvosi titok mind a szerződéses jogviszony alatt,
mind a szerződéses jogviszony megszűnése után is a titoktartási kötelezettség része.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti és orvosi titok megőrzésével kapcsolatos szabályok
szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti és orvosi titok védelme alatt álló,
jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti és orvosi titok
megsértése körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után.
1. Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben meghatározott fogalmat értik:
„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető
olyan tény, tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét
sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele
jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli”
2. Felek az orvosi titok fogalma alatt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény-ben
meghatrározott fogalmakat értik:
3. §
d) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett
gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb
adat
e) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy
bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától
7. § (1)
Az adatkezelő továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.
A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk:
Keszthely , 2018………….

………………………………….

Üzleti és orvosi titok kötelezettje

……. ……………………………….

Üzleti és orvosi titok jogosultja
Profi-Cash 2000 Kft.
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(6.sz. melléklet)

Munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére
Munkavállaló neve: ……………………………………………
Születési neve: …………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………

A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság
működésével kapcsolatos információkat a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi
szabályzatában meghatározott szabályok szerint köteles kezelni.
Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos bármely információt nem az
adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezel, önálló adatkezelővé
válik, és alapot adhat a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 78. § (1)
szerinti azonnali hatályú felmondás munkáltató által történő kezdeményezésére.

Kelt:…………………………………………
A munkaszerződés kiegészítését a mai napon átvettem:

……………………………………..
munkavállaló aláírása
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(7.sz melléklet)

Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) Felhasználói
nyilatkozat
Felelősségi vállalás nyilatkozat
A nyilatkozat aláírásával felhasználók kinyilvánítják, hogy munkájuk során a lehető
legnagyobb gondossággal járnak el az IT rendszerek használata során. Ismerik az
Informatikai Biztonsági Szabályzatban (továbbiakban: IBSZ) lefektetett IT biztonsági
kontrollokat, követelményeket és a velük kapcsolatos felelősségeiket. Mindent
megtesznek azért, hogy szándékos vagy gondatlan magatartásukból eredően a Társaság
érdekei és Informatikai rendszerei ne szenvedjenek el sérüléseket, károkat.
Felelősségi nyilatkozat
név: ............................................................................
született (hely, dátum):…………………………………
anyja neve:, .................................................................
A Profi-Cash 2000 Kft (továbbiakban : Társaság) munkavállalója kijelenten, a
feladataim ellátásához szükséges információ biztonsági ismeretekkel rendelkezem.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Társaság információs rendszereiben kezelt
alkalmazások, fájlok, levelek bizalmasak, a Társaság tulajdonát képezik, így azokat a
Társaság vezetője ellenőrizheti. Az ellenőrzés kiterjedhet az Internet használati és az
elektronikus levelező rendszer tevékenységek nyomon követésére.
Jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy a Társaság IT biztonsági szabályait
ismerem, és betartom.
Kijelentem, hogy a munkavégzés során megismert bizalmas személyes, különleges,
valamint a szervezet titkát képező adatokat, információkat megőrzöm, az általam
megismert adatok külső félnek nem adom ki, sem a munkaviszonyom fennállása alatt
sem a munkaviszonyom megszűnése után.
Amennyiben tudomásomra jut, hogy az IBSZ-ben leírt biztonsági szabályokat bárki
megsérti, azt köteles vagyok írásban jelenteni az intézet vezetőjének.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen „Felhasználói Nyilatkozatban" leírtakat
megszegem, úgy munkajogi, kártérítési és büntetőjogi felelősségem áll fenn.
Keszthely , 2018 ........................ hó……………. nap
………………………………………………
munkavállaló aláírása
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(8.sz. melléklet.1.oldal)

Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről
Munkavállaló neve: …………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………..
Tisztelt Munkavállalónk!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ - a valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. §
értelmében tájékoztatom, hogy a
Profi Cash 2000 Kft Várkert Klinika egységében (Keszthely, Helikon u. 4. kamerás
megfigyelőrendszert üzemeltet. A kamerák az alábbi helyeken működnek:
-az épület külső oldalfalain (közterületet és szomszédos magánterületet nem figyelve)
-bejárati ajtóknál
-épületen belül a recepción. ahol a pénzkezelés történik
-épületen belül a közlekedőkben
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi
épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és
bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek
vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja:
-a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv, valamint
- a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. tv.
A kezelt adatok köre: a Várkert Klinika területére belépő személyek arcképmása és
cselekvése
Az adatkezelés időtartama:
a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. tv alapján 3 illetve 30 nap.
- A kamerák felvételei digitálisan rögzítésre kerülnek az intézmény
szerverén.
A felvételeket maximum 3 napig tároljuk, utána automatikusan vissza
nem állítható módon törlésre kerülnek.
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Mellékletek
(8.sz. melléklet.2.oldal)

- Egy esetleges vagyon és életvédelmi incidens esetén felvételek
megtekintésére jogosult az intézmény vezetője valamint az eljáró hatóság.
Ebben az esetben a felvételek tárolási ideje 30 nap illetve felhasználás
esetén ez több is lehet.
( Felhasználás alatt bírósági vagy más hatósági eljárásban,bizonyítékként
való felhasználást kell érteni.)

Az adatok tárolásának helye: a Várkert Klinika Keszthely Helikon u. 4 sz. alatti
található székhelyén található szerverhelyiségben.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel
rögzített képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Társaság ne semmisítse meg, illetve
ne törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul
átadjuk.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Keszthely, 20……………………hó…………nap.

…………………………………………………………
Profi-Cash 2000 Kft. képviseletében

A tájékoztatást megkaptam!

Keszthely, 20……………………hó………..nap.
………………………………………………………
Munkavállaló
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(9.sz melléklet)

Elektronikus megfigyelőrendszerrel készült felvételhez
betekintési és mentési joggal rendelkező személyek
nyilvántartása
1. Betekintésre és mentésre
jogosult személy megnevezése: Belcsug Angéla
Beosztása:Profi-Cash 2000 Kft ügyvezetője, intézmény vezetője
Jogosultság kezdetének dátuma:A kamerarendszer üzembe helyezésének
időpontjától
Jogosultság megszűnésének dátuma:intézmény vezetői státusz megszűnése.
2. Betekintésre és mentésre
jogosult személy megnevezése:Ladnai Zsófia
Beosztása:intézmény vezető helyettes
Jogosultság kezdetének dátuma:2018.03.01-től
Jogosultság megszűnésének dátuma:intézmény vezető helyettesi státusz
megszűnése.
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(10.sz. melléklet)

Jegyzőkönyv kamerafelvétel zárolásáról
1. Kamerapozíció megnevezése:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. A zárolni kívánt felvétel dátuma, időtartama:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Igénylő személyes adatai:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel
kapcsolatosan:
- Felvétel mentése iránti igény polgári peres eljárás megindításához
- Felvétel mentése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez
- Felvétel megsemmisítése iránti igény
6. A megtekintett esemény során hozott döntés rövid összefoglalása
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

.....................................................................................
Igénylő aláírása

.....................................................................................
Adatkezelő képviselőjének aláírása

Kelt: ...................................................................................
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(11.sz.melléklet)

Jegyzőkönyv kamerafelvételbe történő betekintéshez
1. Kamerapozíció megnevezése:
..........................................................................................................................
2. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Igénylő személyes adatai:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel
kapcsolatosan:
- Felvétel megtekintése iránti igény polgári peres eljárás megindításához
-Felvétel megtekintése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez
- Felvétel megsemmisítése iránti igény
6. A megtekintett esemény rövid összefoglalása, intézkedések
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………….
Igénylő aláírása

.....................................................................................
Adatkezelő képviselőjének aláírása

Kelt:.................................................................................
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(12.sz.melléklet)

Munkavállalói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos
személyes adatok kezeléséről
Munkavállaló neve: …………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………..……
Született (hely, idő): …………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………….….
Tisztelt Munkavállalónk!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 9-11.§ - a értelmében tájékoztatom,
hogy a Profi-Cash 2000 Kft (Keszthely, Helikon u. 4) munkavállalással kapcsolatos
személyes adatait adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli.
Ön a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti
adatainak módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési
kötelezettségek kivételével- törlését a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
Keszthely 20…………………hó…………nap.

………………………………………………………
Profi-Cash 2000 Kft képviseletében

A Profi-Cash 2000 Kft adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem,
a benne foglaltakat tudomásul vettem.

Keszthely, 20…………………hó…………nap

………………………………………………………
Munkavállaló
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JEGYZŐKÖNYV ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS
EREDMÉNYÉRŐL
Az ellenőrzés ideje: 20…….év……………………hónap………….nap
Az ellenőrzés helye:
....................................................................................................................................
Ellenőrzött
munkavállaló neve, beosztása:
....................................................................................................................................
Anyja neve:
....................................................................................................................................
Születési
helye, ideje:
....................................................................................................................................
Az alkoholszondás ellenőrzés jogcímének és okának meghatározása:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Az alkoholszondás ellenőrzés véralkoholszintjének, illetve eredményének
meghatározása:
..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ellenőrzött személy:
Az alkoholszondás ellenőrzés eredményét elfogadom – nem fogadom el*
A szondázást fegyelmi felelősség mellett megtagadó személy indoka, a szondáztató
véleménye:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
A szondázással kapcsolatos esetleges egyéb körülmények, előzmények, tett
intézkedések leírása:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Oldal: 23 / 49

Profi-Cash 2000 Kft.

Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek
(13.sz.melléklet 2.oldal)

A jegyzőkönyv 2 példányban készült, amelyből 1 példány az ellenőrzött személyt
illeti.

A szondáztatást végző személy aláírása: ……………………………………

Az ellenőrzött személy aláírása: ……………………………………………..

Tanú 1.
Neve írottan: …………………………….……………
Aláírása:………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………

Tanú 2.
Neve írottan::…………………………………………
Aláírása:………………………………………………..
Lakcíme:……………………………………………….

Oldal: 24 / 49

Profi-Cash 2000 Kft.

Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek
(14.sz.melléklet, 1.oldal)

Tisztelt Partnerünk!
A Profi-Cash 2000 Kft(8360 Keszthely, Helikon u. 4. Várkert Klinika) meg kíván felenli 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, a továbbiakban GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.
Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Társaságunk a közöttünk fennálló szerződéses jogviszony kapcsán rendelkezik olyan adatokkal,
amelyek személyes adatnak minősülnek. Ezen adatok kezelése és feldolgozása a közöttünk lévő
üzleti kapcsolat fenntartásához elengedhetetlenül szükséges (kapcsolattartó adatai, elérhetőségi). Az
adatokat Önök, mint partnereink bocsátották a rendelkezésünkre.
A jogszabályok a személyes adatok kezelésére és feldolgozására akkor adnak lehetőséget,
amennyiben ehhez az érintett hozzájárul. Erre tekintettel kérjük, hogy az Önök által megadott
személyes adatok tekintetében szíveskedjen az érintettek hozzájárulását a mellékelt nyomtatvány
(érintett általi kitöltésével) és részünkre történő visszajuttatásával megadni.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fennálló jogviszonyunkkal kapcsolatban kezelt, vagy feldolgozott
adatok tekintetében nem kapjuk meg az érintett hozzájárulását, akkor úgy tekintjük, hogy Ön az
érintett személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutott hozzá, és jogosult volt azt részünkre
átadni. Az érintett személyes adatok a fennálló jogviszony kapcsán jogos érdekeink érvényesítéséhez
szükségesek, és amennyiben Öntől nem kapjuk meg az érintett hozzájárulását, úgy ezen adatokat az
Info törvény 6.§-a alapján kezeljük.
Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt adatokat kizárólag az Önökkel fennálló üzleti kapcsolatban
használjuk. (PR és marketing célra nem használjuk), harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve ha
erre a törvény kötelez minket.
Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban az érintett az Info törvény 14. §-a
alapján kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, valamit személyes adatainak ( a kötelező adatkezelés kivételével) törlését, vagy
zárolását.
Ezen kérésüket a társaságunk az adatvédelmi szabályzata alapján köteles végrehajtani.
Az adatvédelmi szabályzat megtalálható a társaság honlapján:
www.varkertklinika.hu
Nyilatkozatukat a társaságunk címére kérjük visszaküldeni:
Profi-Cash 2000 Kft, 8360 Keszthely, Helikon u. 4.
Keszthely, 2018……..hó…nap
Tisztelettel:

……………………………………………
Belcsug Angéla ügyvezető
Profi-Cash 2000 Kft
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Hozzájáruló nyilatkozat
jogi személy szerződő partnerek természetes személy
képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez

Az érintett neve:
beosztása:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:

Információk:
Adatkezelő
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

Profi-Cash 2000 Kft
Képviseli: Belcsug Angéla ügyvezető
Szerződés teljesítése
Érintett hozzájárulása

Személyes adatok címzettjei:

A cég páciens -és orvos kapcsolati
feladatokat ellátó munkavállalói

Személyes adatok tárolásának
időtartama:

Az adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályban meghatározott időtartam,
illetve azon időtartam, amíg az adatok
kezelése jogos érdek érvényesítése
szempontjából szükséges.

A személyes adatok átadása
harmadik fél részére

nem történik
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Megbízási szerződés kiegészítése
mely a ……………………..…napján kelt,
név: Profi-Cash 2000 Kft
székhely:8360 Keszthely, Helikon u. 4
adószám:12544136-2-20
képviseli:Belcsug Angéla
mint Szolgáltató
valamint
név:
székhely:
adószám:
képviseli:
mint Közreműködő
között létrejött „Megbízási szerződés egészségügyi szolgáltatások nyújtására
közreműködés keretében” megnevezésű szerződés kiegészítése.
A kiegészítéseket és a nyilatkozatokat mindkét fél kötelezően elfogadja.
Ezen szerződés kiegészítést az alábbi törvényeknek való megfelelés tette
szükségessé:
-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Info törvény)
-2005. évi CXXXIII. törvény, amely a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkezik.
-1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről.
-„ 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)” szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR, hatályos
2018.05.25-től)
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1. Titoktartási nyilatkozat
Jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló vállalkozói
jogviszonyom során tudomásomra jutott, az üzleti és orvosi titok kategóriájába tartozó
információk megőrzésére. Az üzleti és orvosi titok mind a vállalkozói jogviszony
alatt, mind a vállalkozói jogviszony megszűnése után is a
titoktartási kötelezettség része. Az üzleti és orvosi titok megőrzésére felelősséget
vállalok az alkalmazásomban lévő további egészségügyi dolgozókra is.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti és orvosi titok megőrzésével kapcsolatos szabályok
szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti és orvosi titok védelme
alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti és
orvosi titok megsértése körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után.
1.1

Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben
meghatározott fogalmat értik:
„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert,
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem
könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztató, egyéb adat és az azokból
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése,
hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné,
feltéve hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező
jogosultat felróhatóság nem terheli”

1.2

Felek az orvosi titok fogalma alatt az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény-ben meghatározott fogalmakat értik:
3. §
d) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy
folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a
gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat
e) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó
tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó
feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat,
függetlenül annak hordozójától vagy formájától
7. § (1)
Az adatkezelő továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles
megtartani.
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2. Felelősségi nyilatkozat
A nyilatkozat aláírásával vállalkozói jogviszonyban lévő felhasználók
kinyilvánítják, hogy munkájuk során a lehető legnagyobb gondossággal járnak
el az IT rendszerek használata során.
Ismerik az Informatikai Biztonsági Szabályzatban (továbbiakban: IBSZ)
lefektetett IT biztonsági kontrollokat, követelményeket és a velük kapcsolatos
felelősségeiket. Mindent megtesznek azért, hogy szándékos vagy gondatlan
magatartásukból eredően a Társaság érdekei és Informatikai rendszerei ne
szenvedjenek el sérüléseket, károkat.
A Profi-Cash 2000 Kft –vel (továbbiakban : Társaság) vállalkozói
jogviszonyban lévő vállalkozás képviselője kijelentem, a feladataim ellátásához
szükséges információ biztonsági ismeretekkel rendelkezem.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Társaság információs rendszereiben
kezelt személyes adatok, egészségügyi adatok , alkalmazások, fájlok, levelek
bizalmasak, a Társaság tulajdonát képezik, így azokat sem javítani,
megváltoztatni,törölni, másolni, harmadik félnek átadni szigorúan tilos.
Jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy a Társaság IBSZ biztonsági
szabályait ismerem, és betartom.
Kijelentem, hogy a munkavégzés során megismert bizalmas személyes,
különleges, valamint a szervezet titkát képező adatokat, információkat
megőrzöm, az általam megismert adatok külső félnek nem adom ki, sem a
vállalkozó jogviszonyom fennállása alatt sem avállalkozói jogviszonyom
megszűnése után.
Amennyiben tudomásomra jut, hogy az IBSZ-ben leírt biztonsági szabályokat
bárki megsérti, azt köteles vagyok írásban jelenteni az intézet vezetőjének.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen „Felhasználói Nyilatkozatban"
leírtakat megszegem, úgy kártérítési és büntetőjogi felelősségem áll fenn.
4.Tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a Profi Cash 2000 Kft Várkert
Klinika egységében (Keszthely, Helikon u. 4. ) kamerás megfigyelőrendszert
üzemeltet.
A kamerák az alábbi helyeken működnek:
-az épület külső oldalfalain (közterületet és szomszédos magánterületet
nem figyelve)
-bejárati ajtóknál
-épületen belül a recepción, ahol a pénzkezelés történik
-épületen belül a közlekedőkben
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Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a
testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek
körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja:
-a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv, valamint
- a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.
A kezelt adatok köre: a Várkert Klinika területére belépő személyek arcképmása
és cselekvése
Az adatkezelés időtartama:
a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. tv alapján 3 illetve 30 nap.
- A kamerák felvételei digitálisan rögzítésre kerülnek az intézmény
szerverén.
A felvételeket maximum 3 napig tároljuk, utána automatikusan vissza
nem állítható módon törlésre kerülnek.
- Egy esetleges vagyon és életvédelmi incidens esetén felvételek
megtekintésére jogosult az intézmény vezetője valamint az eljáró hatóság.
Ebben az esetben a felvételek tárolási ideje 30 nap illetve felhasználás
esetén ez több is lehet.
( Felhasználás alatt bírósági vagy más hatósági eljárásban,bizonyítékként
való felhasználást kell érteni.)
Az adatok tárolásának helye: a Várkert Klinika Keszthely Helikon u. 4 sz. alatti
található székhelyén található szerverhelyiségben.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel
rögzített képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Társaság ne semmisítse meg,
illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt
haladéktalanul átadjuk.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
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5.

A Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) közreműködőre vonatkozó
főbb pontjai.
Az ebben a pontban leírt szabályok nem teljes körűek. Teljes körűen az IBSZ
tartalmaz minden szabályozást. E pontokat kiemelése a könnyebb eligazodás
céljából lettek ezen szerződés kiegészítésben feltüntetve.
A Közreműködő részére a Profi-Cash 2000 Kft teljes adatvédelmi szabályzata
valamint az Információ Biztonsági Szabályzata elektronikus formában átadásra
kerül. A szerződés módosítás aláírásával egyben a Közreműködő elismeri, hogy
az adatvédelmi és IBSZ szabályzatot megkapta.

5.1
Mobil eszközök alkalmazása, páciens előjegyzési naptár
5.1.1
a Szolgálatóval vállalkozási szerződéses jogviszonyban lévő
szakorvosok páciens előjegyzési naptárát a Szolgáltató a recepciós
munkatársai végzik.
5.1.2.

az előjegyzések egy online elérhetőségű táblázatkezelő szoftver biztosítja
szoftver neve: G-Suite programcsomag
a szoftver GDPR-nek való megfelelésér a Google szavatolja.
a szoftver használatának díjfizetője a Profi-cash 2000 Kft.

5.1.3

Az intézetben rendelő szakorvosok saját tulajdonú mobil eszközeiken
tudják ezt az alkalmazást elérni. Az alkalmazás használatának a célja: az
intézetben rendelő szakorvosok ( mivel a rendelési időn kívül fizikálisan
nem tartózkodnak az intézetben) tudják nyomon követni a rendelési
időben megjelenő páciensek számát valamint időbeosztásukat,az
ellátásukra tudjanak felkészülni .
Az előjegyzésben szereplő páciens adatok felsorolása:
-név
-szakellátáson való megjelenésének időpontja
-telefonszám
-esetenként kiegészítő információ ( kontroll, mely testrész vizsgálata,
kontrasztanyag használata, telefonos visszahívást kér..…stb , és minden
olyan információ, amelyet a páciens előzetesen már szeretne közölni,
hogy az ő ellátását ( a páciens saját érdekeit tekintve) a leggyorsabban és
felkészültebben tudja az intézet illetve a szakorvos ellátni.
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5.1.4

A szakorvosok mobil eszközein az applikációt a Szolgálatató állítja be. A
használata csak Szolgálató használati megosztásával lehetséges, továbbá
jelszóval védett .
Menete a programcsomag felhasználói megosztásának:
-A szakorvosoknak (egészségügyi dolgozóknak )először egy G-mail-es
fiókot kell nyitniuk.
-A G-mail-es fiók beállításai menüjében be kell állítani a kétlépcsős
azonosítást .
-A Profi-cash 2000 Kft, mint a programcsomag fizetője meghívást küld a
vállalkozói jogviszonyban lévő szakorvosok (egészségügyi dolgozó)
részére a beteg előjegyzési naptár használatára.
Amint a meghívást a felhasználó elfogadta, onnantól kezdve tudja
használni a beteg előjegyzési naptárt.
Az applikáción a szakorvos megtekintheti az adatállományt, illetve ő is
beleírhat a mobil eszközén.

5.1.5.

Megbízási szerződéssel rendelő szakorvosok kötelessége és felelőssége:
5.1.5.1
Az applikációt mobil eszközön használó szakorvos köteles a
mobil eszközét védelemmel ellátni (PIN kód vagy
újlenyomat olvasó használata),valamint a G-mail-es fiókját
kétlépcsős azonosításúra beállítani. Az adatok védelme
érdekében köteles vírusirtó programot használni.
5.1.5.2
Az applikációt használó szakorvos előjegyzési naptárában
lévő adatokat semmilyen okból nem másolhatja , nem adhatja
ki harmadik félnek és nem törölheti. Az adatok védenie kell
illetéktelenek hozzáférésétől.
5.1.5.3
mobil eszköz eltűnése, megrongálása esetén azonnal jelenteni
kell az adatkezelő cégnek (Profi-Cash 2000 Kft) mint
adatvédelmi incidenst.
Adatkezelő feladata: azonnali letiltás , új belépési jelszó
generálása.
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5.2

Betegadmisztrációs rendszerhez való hozzáférés
A Szolgáltató a intézetben a saját tulajdonát képező H02 Betegadminisztrációs
rendszert valamint MDPacs Digitális Ragiológiai rendszert használja.
5.2.1
Az intézetben rendelő szakorvosnak( egészségügyi
dolgozónak) kötelessége a munkájuk során ezeket a
rendszereket használni.
5.2.2
A rendszer használatához felhasználó azonosítót és jelszót
kapnak az intézet vezetőjétől.
A belépési azonosítók megőrzése a szakorvos kötelessége.
Belépési azonosítójával csak a saját szakrendelésére
vonatkozóan tud belépni.
5.2.3
A belépési azonosító által történő rendszerbelépés során a
következő adatokat látja a szakorvos ( egészségügyi
dolgozó)
5.2.3.1 Rendelésre megérkezett páciens neve(várólista)
Ebben a részben csak azoknak a pácienseknek a nevei
szerepelnek, akik fizikálisan megérkeztek az intézetbe ,
a recepció felvette már a személyes adataikat és várólistára
helyezte.
5.2.3.2 A várólistán rákattintva a páciens nevére benaplózza a
szakorvos a beteget a szakrendelésére. Benaplózás után hívja
be a páciens a rendelőbe.
A rendelőkbe elhelyezett számítógép monitorján mindig csak
egy páciens adata látható, így véletlenül sem fordulhat elő,
hogy a páciens adatait illetéktelenek (más páciensek)
elolvashassák.
5.2.3.3 A páciens benaplózása révén a következő személyes adatokat
kapja meg a szakorvos:
-NÉV, LEÁNYKORI NÉV
-PÁCIENS NEME
-SZÜLETÉSI HELY, DÁTUM
-ANYJA LEÁNYKORI NEVE
-LAKCÍM
-TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) SZÁM, vagy ennek
hiányában egyéb személyi okmány száma ( személyi igazolvány ,
útlevél)
-TELEFONSZÁM
-E-MAIL cím (ha van)
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5.2.3.4. A szakorvos (egészségügyi dolgozó) jogosult a rendszerben
az alábbiak kezelésére:
-Korábbi estek megtekintése az adott páciensre vonatkozóan
-Előzmény írása
-Jelenlegi állapot írása
-diagnózis írása BNO kóddal
-Ellátás írása WHO kóddal
-Javaslat írása
-Recept írása
-Ambuláns lap (lelet) nyomtatása és átadása a
páciensnek
-Az ellátás beszámlázása recepció felé.
A szakorvos (egészségügyi dolgozó) köteles az ambuláns lap
(lelet) átadására a páciens felé.
A Betegadminisztrációs rendszer biztosítja a személyes adtok
és az egészségügyi adatok összekapcsolását.
Egyidőben a Betegadminisztrációs rendszer egy szakrendelés
keretén belül csak egy páciens adatait kezeli. Egészségügyi
adatot rögzíteni csak egy személyhez fűződő személyes
adatállományhoz lehet.
A leletet jóváhagyás és nyomtatás után javítani, törölni nem
lehet.
Törlésre csak az intézmény vezetője jogosult az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló1997. évi XLVII. törvény értelmében.
A leleteket az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, kell
megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt
az annak készítésétől számított 10 évig kell megőrizni.

5.3

Számítógépek- és adatok védelme
5.3.1 A rendelő helyiségben tartózkodó orvos (egészségügyi személyzet )
köteles a számítástechnikai berendezések úgy kezelni, hogy azokban
fizikai kárt ne tegyen.
5.3.1 A rendelési idő alatt a rendelő helyiségét az orvos (egészségügyi dolgozó)
csak abban az esetben hagyhatja el, ha a Betegadminisztrációs rendszerből
kilép. A helyiségbe visszatérve újból be kell lépnie azonosító kódjaival a
Betegadminisztrációs rendszerbe. A számítógépet őrizetlenül nem lehet
hagyni, az illetéktelenek betekintését köteles megakadályozni.
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5.4

Tiszta asztal és tiszta képernyő szabálya
5.4.1. A szakellátást nyújtó orvos ( egészségügyi dolgozó) felelőssége, hogy a
páciens beléptekor nem lehet sem a képernyőn , sem az íróasztalon
olyan adatot tartalmazó felület vagy írat amely betekintést nyújthatna
harmadik fél részére egy adott páciens személyes és egészségügyi adataira
vonatkozóan .
5.4.2 A rendelés megkezdése előtt a recepció átadja a szakorvosnak az aznapi
rendelésre érkezők névsorát időpontbeosztással.
Az orvos kötelessége, hogy ezt az iratot olyan helyre tegye a rendelőben,
hogy azt illetéktelen ne láthassa.
Rendelési idő alatt ez az irat az asztalon olvasható formában nem
maradhat.

A szerződés módosítást elolvastuk, azt értelmeztük , és mint akaratunkkal mindenben
egybeesőt írtuk alá.

Keszthely,2018……………hó………….nap.

……………………………………
Profi-Cash 2000 Kft
Szolgáltató

……………………………………
Közreműködő
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Belépési azonosító átvételi meghatalmazás
Alulírott
név:…………………………………………………………………….….
születési, hely, dátum:………………………………………………….…
anyja neve:…………………………………………………………….…..
TAJ száma:………………………………………………………………..
TAJ szám hiányában a Várkert Klinikán rögzített
személyt igazoló okmány száma:………………………………………….
bejelentett lakcíme:…………………………………………………….….

meghatalmazom
név:………………………………………………………………………….
születési hely, dátum:……………………………………………………….
anyja neve:…………………………………………………………….…….
személyi igazolvány száma :………………………………………….…….
személyi igazolvány hiányában útlevél száma:……………………….…….
bejelentett lakcíme:………………………………………………….……….

hogy a Várkert Klinika Betegadminisztrációs rendszerébe szóló belépési
azonosító kódomat a Várkert Klinika (8360 Keszthely, Helikon u. 4.)
recepcióján átvegye.
Kelt…………….., 20………………….hó……….nap.
……………………………….
meghatalmazó aláírása

……………………………….
meghatalmazott aláírása

Tanú 1.

Tanú 2.

………………………………
tanú neve nyomtatottan írva

…………………………………….
tanú neve nyomtatottan írva

………………………………
tanú aláírása

…………………………………….
tanú aláírása

………………………………..
tanú személyi igazolvány száma

……………………………………..
tanú személyi igazolvány száma

Kiállítás dátuma:
Kiadó személy:
Várkert Klinika pecsétje:
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Facebook adatkezelési szabályzata
Adatkezelési szabályzat
Ez a szabályzat azon információkat határozza meg, amelyeket a Facebook, az Instagram, a Messenger és a
Facebook
által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása céljából kezelünk (Facebook-termékek vagy Termékek).
További
eszközöket és információkat a Facebook beállításainál és az Instagram beállításainál talál.

I. Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?
A Facebook-termékek rendelkezésre bocsátásához Önnel kapcsolatos információkat kell kezelnünk. Az általunk gyűjtött
információk
típusa attól függ, hogy Ön hogyan használja a Termékeinket. A Facebook beállításai és az Instagram beállításai között
megtudhatja,
hogyan lehet az általunk gyűjtött információkat elérni és törölni.
Amit Ön és mások tesznek és amiket rendelkezésre bocsátanak
Az Ön által rendelkezésre bocsátott információk és tartalmak. Gyűjtjük a tartalmakat, a kommunikációkat és az egyéb
információkat, amelyeket Ön a Termékeink használata során rendelkezésre bocsát, beleértve, amikor fiókot regisztrál,
tartalmat hoz létre vagy oszt meg, és másoknak üzenetet küld vagy velük kommunikál. Ide tartozhatnak az Ön által
elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk is (például a metaadatok), például egy fénykép
készítésének helye vagy egy fájl létrehozásának dátuma. Ide tartozhat az is, amit az általunk szolgáltatott funkciókon,
például kameránkon keresztül lát, hogy javasolhassunk Önnek esetlegesen tetsző maszkokat vagy szűrőket, vagy
ötleteket adhassunk a portré mód használatával kapcsolatban. Rendszereink a kontextus és a tartalom alább megadott
célból történő elemzése érdekében automatikusan feldolgozzák az Ön és mások tartalmait és kommunikációját. További
információ arról, hogyan ellenőrizheti, hogy ki láthatja, amit megosztott.
Különleges védelmet élvező adatok: Kiválaszthatja, hogy a Facebook profilmezőiben kíván-e információkat vagy
életeseményeket megadni a vallási nézeteivel, politikai nézeteivel vagy azzal kapcsolatban, hogy kik iránt „érdeklődik”,
vagy az egészségével kapcsolatban. Ezek, illetve egyébinformációk (mint például a faji vagy etnikai származás,
világnézet, szakszervezeti tagság) az európai uniós jog szerint különleges védelem alatt áll.
Közösségek és kapcsolatok. Gyűjtjük az arra vonatkozó információkat, hogy milyen emberekhez, oldalakhoz, fiókokhoz,
keresőcímkékhez (hashtag) és csoportokhoz kapcsolódik, és milyen módon lép velük érintkezésbe a Termékeinkben,
például hogy kivel kommunikál a legtöbbet, vagy hogy melyek azok a csoportok, amelyeknek tagja. Továbbá gyűjtjük az
elérhetőségeket, ha úgy dönt, hogy feltölti, szinkronizálja vagy importálja őket egy készülékről (például címjegyzéket vagy
híváslistát vagy SMS-listát); ezeket arra használjuk, hogy Önnek és másoknak is segítsünk megtalálni azokat az
embereket, akiket esetleg ismerhetnek, illetve további, az alább felsorolt célokból.
Az Ön termékhasználata. Információkat gyűjtünk arról, hogy hogyan használja a Termékeinket, például hogy milyen
típusú tartalmakat tekint meg vagy milyen típusú tartalmakkal lép kapcsolatba; milyen funkciókat használ; milyen aktivitást
végez, kikkel és mely fiókokkal lép interakcióba; és az aktivitásainak az időpontját, gyakoriságát és időtartamát. Például
naplózzuk, hogy mikor használja, illetve hogy mikor használta utoljára a Termékeinket, és mely bejegyzéseket, videókat és
más tartalmakat tekintett meg a Termékeinken. Információkat gyűjtünk arról is, hogy hogyan használja a funkciókat, mint
például a kamerát.
Információ a Termékeinken lefolytatott tranzakciókról. Ha a Termékeinket vásárlásoknál vagy más pénzügyi
tranzakcióknál használja (például amikor vesz valamit egy játékban, vagy adakozik), akkor információt gyűjtünk a
vásárlásról vagy tranzakcióról. Ezek közé tartoznak a fizetési művelettel kapcsolatos információk, például a hitel- vagy
betéti kártyája száma és más kártyaadatok, az egyéb számla- és hitelesítési adatok, illetve a számlázási, szállítási és
kapcsolattartási adatok.
Amit mások tesznek és az információk, amelyeket Önről megadnak. Olyan tartalmakat, kommunikációt és információt
is megkapunk és elemzünk, amelyeket más emberek adnak meg és folytatnak, amikor a Termékeinket használják. Ebbe
beletartozhatnak Önről szóló információk, például ha mások megosztanak egy Önt ábrázoló fényképet, vagy
hozzászólnak a fényképhez, üzenetet küldenek Önnek, vagy felöltik, szinkronizálják vagy importálják az Ön
elérhetőségeit.
Készülékekkel kapcsolatos információk
Chat (105)
Keresés Zsófia Kezdőlap

Az alábbiak szerint, a számítógépekről, telefonokról, csatlakoztatott tv-kről és egyéb, az Ön által a mi Termékeink
használatához integrált, interneteléréssel rendelkező eszközöktől és ezen eszközökről gyűjtünk információkat, és ezeket
az
információkat az Ön által használt különböző eszközökön összekapcsoljuk. Például felhasználjuk azokat az információkat,
amelyeket arról gyűjtünk, hogy hogyan használja a Termékeinket a telefonján, hogy jobban személyre szabhassuk az Ön
által látott tartalmakat (ideértve a hirdetéseket) és funkciókat, amikor a Termékeinket egy másik készüléken használja,
például a laptopján vagy táblagépén, vagy hogy követhessük, hogy hajtott-e végre műveletet egy, a telefonján vagy egy
másik eszközön megjelenített hirdetésre reagálva.
A készülékekről az alábbi információkat szerezzük be:
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A készülék tulajdonságai: olyan információk, mint például az operációs rendszer, a hardver- és szoftververziók, az
akkumulátor töltöttségi szintje, a jelerősség, a rendelkezésre álló tárhely, a böngésző típusa, az alkalmazások és fájlok
nevei és típusai, valamint a beépülő modulok.
A készülék műveletei: információk a készüléken végrehajtott műveletekről és viselkedésekről, például hogy egy ablak az
előtérben vagy a háttérben van-e, vagy az egér mozgásai (amely segít megkülönböztetni az embert a robottól).
Azonosítók: egyedi azonosítók, készülékazonosítók és egyéb azonosítók, mint pl. amelyek az Ön által használt
játékokból, alkalmazásokból és fiókokból származnak, továbbá családi készülékazonosítók (vagy egyéb, ugyanahhoz a
készülékhez vagy fiókhoz köthető azonosítók, amelyek a Facebook-vállalatok termékeiszempontjából egyediek).
A készülék jelei: Bluetooth-jelek és információk a közeli Wi-Fi-elérési pontokról, jeladókról és mobilhálózati adótornyokról.
Adatok a készülék beállításaiból: azok az információk, amelyekhez a készüléke beállításainak megadása során ad
nekünk hozzáférést, mint például a GPS-helymeghatározáshoz, kamerához vagy fényképekhez való hozzáférés.
Hálózat és kapcsolatok: olyan információk, mint például a mobil- vagy internetszolgáltatója neve, a nyelv, időzóna,
mobiltelefonszám, IP-cím, a kapcsolat sebessége és bizonyos esetekben információk a közelben lévő vagy az Ön
hálózatán lévő más készülékekről, hogy például lehetővé tudjuk tenni, hogy folyamatos átvitellel közvetítsen egy videót a
telefonjáról a tv-jére.
Cookie-adatok: adatok az Ön készülékén tárolt cookie-król, ideértve a cookie-azonosítókat és -beállításokat. Arról, hogy
hogyan használjuk a cookie-kat, a Facebook cookie-szabályzatában és az Instagram cookie-szabályzatában tudhat meg
többet.
Információ a partnerektől
A hirdetők, az alkalmazások fejlesztői és a közzétevők a Facebook általuk használt üzleti eszközein keresztül
információkat
küldhetnek nekünk, ideértve a közösségi modulokat (mint például a „Tetszik” gomb), a Facebook-bejelentkezést, az
APIjainkat
és SDK-inkat, illetve a Facebook-képpontot. Ezek a partnerek információkat bocsátanak rendelkezésünkre az Ön
Facebookon kívüli műveleteiről, ideértve a készülékével kapcsolatos információkat, az Ön által felkeresett webhelyeket, az
Ön vásárlásait, az Ön által megtekintett hirdetéseket, és azt, hogyan veszi igénybe a szolgáltatásaikat – van-e
Facebookfiókja,
vagy bejelentkezett-e Facebook-fiókjába. Például egy játékfejlesztő az API-nkat arra használhatja, hogy elmondja
nekünk, Ön milyen játékokkal játszik, vagy egy vállalkozás tájékoztathat bennünket az üzletükben végrehajtott
vásárlásáról.
Az online és offline műveleteiről, valamint az azoktól a külső adatszolgáltatóktól való vásárlásairól is információkat kapunk,
amelyek jogosultak arra, hogy Önnel kapcsolatos információkat adjanak át nekünk.
A partnerek akkor kapják meg az adatait, amikor meglátogatja, illetve igénybe veszi a szolgáltatásaikat. Velük
együttműködő
külső feleken keresztül is kaphatnak ilyen adatokat. Ezen partnerek mindegyikétől elvárjuk, hogy megfelelő jogosultságuk
legyen az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és megosztására, mielőtt azokat a rendelkezésünkre bocsátanák.
További információ arról, hogy milyen típusú partnerektől kapunk adatokat.
Arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat a Facebook üzleti eszközeivel kapcsolatban, a Facebook
cookieszabályzatában
és az Instagram cookie-szabályzatában olvashat bővebben.

II. Hogyan használjuk ezeket az adatokat?
A rendelkezésünkre álló információkat (az Ön választásainak megfelelően) az alább leírt módon használjuk fel, azzal a
céllal, hogy
rendelkezésre bocsássuk és támogassuk a Facebook felhasználási feltételeiben és az Instagram felhasználási
feltételeiben
meghatározott Facebook-termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat. Ez a következőképpen történik:
Termékeink biztosítása, személyre szabása és fejlesztése.
A rendelkezésünkre álló információkat a Termékeink rendelkezésre bocsátásához használjuk fel, ideértve a funkciók és
tartalmak személyre szabását (beleértve az Ön hírfolyamát, Instagram-képfolyamát, az Instagram-történeteket és a
hirdetéseket), és ajánlásokat teszünk Önnek (például csoportokra vagy eseményekre, melyek éChrdate (k1e05lh) etik, vagy
témákra,
amelyeket lehet, hogy követni szeretne) Termékeinken belül és kívül. Az Ön szempontjából egyedi és releváns, személyre
szabott termékek létrehozása érdekében felhasználjuk az alábbiakat: az általunk gyűjtött és az Ön és mások révén
megismert adatok (az Ön kifejezett hozzájárulásával rendelkezésünkre bocsátott különleges védelem alatt álló adatokat is
beleértve) alapján az Ön kapcsolatait, beállításait, érdeklődési köreit és tevékenységeit; azt, hogy miként használja
termékeinket és lép interakcióba velük; és hogy milyen emberekkel, helyekkel vagy dolgokkal van kapcsolatban, illetve
melyek iránt érdeklődik termékeinkben és azokon kívül. További információkat tudhat meg arról, hogy miként használjuk
az
Ön információit az Ön Facebookon és Instagramon való felhasználói élményének személyre szabására, ideértve a
Facebook-termékekben elérhető funkciókat, tartalmakat és ajánlásokat is; továbbá arról, hogy miként választjuk ki az Ön
által látott hirdetéseket.
Információmegosztás a Facebook-termékek és a készülékek között: A különféle Facebook-termékekben és
készülékeken végrehajtott műveleteiről kapott információkat összekötjük annak érdekében, hogy az összes, Ön által
használt Facebook-terméken személyre szabottabb és konzisztensebb élményt tudjunk nyújtani, bárhol is használja őket.
Például javasolhatjuk, hogy csatlakozzon egy Facebook-csoporthoz, melynek tagjait követi az Instagramon, vagy
amelynek tagjaival Messengeren kommunikál. Továbbá zökkenőmentesebbé tudjuk tenni a felhasználói élményét, például
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úgy, hogy amikor egy másik Termékben nyit fiókot, automatikusan kitöltjük a másik Facebook-termékben megadott
regisztrációs adatait (mint például a telefonszámát).
Helyszínnel kapcsolatos információ: A helyszínnel kapcsolatos információkat – mint például az aktuális tartózkodási
helyét, a lakhelyét, az Ön által szívesen felkeresett helyeket és azokat a vállalkozásokat vagy embereket, akiknek a
közelében van – arra használjuk fel, hogy Ön és mások számára rendelkezésre bocsássuk, személyre szabjuk és javítsuk
a Termékeinket, beleértve a hirdetéseket. A tartózkodási hellyel kapcsolatos információk lehetnek például a készülék
pontos helyszíne (amennyiben engedélyezte számunkra ezen információ gyűjtését), IP-címek és információk az Ön és
mások Facebook-termékhasználatából (mint például bejelentkezések vagy az Ön által látogatott események).
A Termékkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés: A rendelkezésünkre álló információt felhasználjuk a Termékeink
fejlesztésére, tesztelésére és javítására, beleértve a felmérések és kutatások készítését, továbbá új termékek és funkciók
tesztelését és hibaelhárítását.
Arcfelismerés: Ha bekapcsolta ezt a funkciót, akkor az arcfelismerés-technológiát arra használjuk, hogy felismerjük Önt
fényképeken, videókon és más, kamera által készített felvételeken. Az általunk létrehozott arcfelismerési sablonok az
európai uniós jogszabályok értelmében különleges védelem alatt álló adatok. A Facebook beállításaiban további
információt talál arról, hogyan használjuk az arcfelismerési technológiát, és hogyan ellenőrizzük a technológia használatát.
Ha az Instagramon is bevezetjük az arcfelismerési technológiát, erről előtte értesíteni fogjuk, így Ön fogja eldönteni, hogy
használjuk-e ezt a technológiát az Ön esetében.
Hirdetések és más szponzorált tartalmak: Az Önről rendelkezésre álló információinkat, beleértve az érdeklődési köreit,
magatartásait és kapcsolatait, a hirdetések, ajánlatok és más szponzorált tartalmak kiválasztására és személyre
szabására használjuk. A Facebook beállításainál és az Instagram beállításainál további információt talál arról, hogyan
választjuk ki és szabjuk személyre a hirdetéseket, és milyen választási lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy milyen
adatokat használunk az Ön számára kiválasztott hirdetésekhez és szponzorált tartalmakhoz.
Mérések, elemzések és más üzleti szolgáltatások biztosítása.
A rendelkezésünkre álló információkat (ideértve az Ön műveletet a Termékeinken kívül, például az Ön által felkeresett
webhelyeket és Ön által látott hirdetéseket) arra használjuk fel, hogy segítsünk a hirdetőknek és más partnereknek a
hirdetéseik és szolgáltatásaik hatékonyságának és elérhetőségének mérésében és abban, hogy megértsék, milyen típusú
emberek veszik igénybe a szolgáltatásaikat, és az emberek hogyan használják a webhelyeiket, alkalmazásaikat és
szolgáltatásaikat. További információ az információk megosztásáról ezekkel a partnerekkel.
Biztonság, integritás és védelem elősegítése.
A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk, hogy ellenőrizzük a fiókokat és az aktivitásokat, küzdjünk a káros
magatartásokkal szemben, azonosítsuk és megelőzzük a kéretlen tartalmakat és más rossz élményeket, fenntartsuk
Termékeink integritását, és elősegítsük a biztonságot a Facebook-termékeken belül és kívül. Például, a rendelkezésünkre
álló adatot felhasználjuk akkor, ha gyanús aktivitásokat vagy felhasználási feltételeink vagy szabályzataink megsértését
kell
kivizsgálnunk, vagy ahhoz, hogy felismerjük, ha valakinek segítségre van szüksége. További információkért látogasson el
a
Facebook Biztonsági súgóközpontba és az Instagram Biztonsági tippekhez.
Kommunikáció Önnel.
A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy marketinganyagokat küldjünk, kommunikáljunk Önnel a
Termékeinkről és tájékoztassuk a szabályzatainkról és a felhasználási feltételeinkről. Az Ön adatait használjuk fel akkor is,
amikor válaszolunk Önnek, ha hozzánk fordul.
Kutatás és fejlesztés a közjóért.
A rendelkezésünkre álló információt arra használjuk fel, hogy az általános társadalmi jólét, a technológiai fejlődés, a
közérdek, az egészségügy és a jóllét témáival kapcsolatos kutatástés innovációs tevékenységeCth afot (ly10ta5)ssunk és
támogassunk. Például válsághelyzetek idején elemezzük a migrációs mintázatokról rendelkezésünkre álló információkat,
hogy támogassuk a segélyekkel kapcsolatos erőfeszítéseket. További információ kutatási programjainkról.

III. Hogyan osztjuk meg ezeket az adatokat?
Az Önnel kapcsolatos információkat a következő módokon osztjuk meg másokkal:
Megosztás a Facebook-termékekben
Az emberek és fiókok, akikkel kommunikál vagy megoszt dolgokat.
Amikor Termékeink felhasználásával kommunikál vagy oszt meg dolgokat, kiválaszthatja a célközönséget, akik láthatják,
amit megoszt. Például amikor a Facebookon valamit közzétesz, Ön beállítja a bejegyzés célközönségét, például egy
csoportot, az összes ismerősét, azt, hogy a bejegyzés legyen nyilvános, vagy emberek egy adott csoportját. Ugyanígy, ha
a
Messengert vagy az Instagramot használja az emberekkel vagy vállalkozásokkal folytatott kommunikációjában, ezek az
emberek és vállalkozások láthatják az Ön által elküldött tartalmat. Hálózata láthatja az Ön aktivitásait is a Termékeinken,
beleértve a hirdetések és szponzorált tartalmak használatát is. Azt is engedélyezzük a többi fióknak, hogy megnézzék, ki
látta az általuk közzétett Facebook- vagy Instagram-történeteket.
A nyilvános információkat bárki láthatja, a Termékeinken belül és kívül, beleértve azokat is, akik nem rendelkeznek
fiókkal. Ez magában foglalja az Ön Instagram-felhasználónevét is; minden információt, melyet megoszt egy nyilvános
célközönséggel; információkat a nyilvános Facebook-profilján; és azokat a tartalmakat, melyeket egy Facebook-oldalon,
nyilvános Instagram-fiókon vagy bármely más nyilvános fórumon, például a Facebook Marketplace funkcióban oszt meg.
Ön, a Facebookot és Instagramot használó más személyek és mi is jogosultak vagyunk arra, hogy bárkinek hozzáférést
adjunk a nyilvános információkhoz, illetve elküldjük azokat akár Termékeinken belül, akár azokon kívül, így többek között a
Facebook termékeiben, a keresési eredmények között, illetve eszközökön vagy API-kon keresztül. A nyilvános információk
külső szolgáltatásokon keresztül – mint például a keresőmotorok, az API-k és az offline médiumok (pl. a televízió) –,
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valamint a Termékeinkbe integrálódó alkalmazásokban, webhelyeken és más szolgáltatásokban is láthatók, elérhetők,
továbboszthatók vagy letölthetők.
További információ arról, hogy milyen információk számítanak nyilvánosnak, és hogy hogyan tudja beállítani a
láthatóságát
a Facebookon és az Instagramon.
Tartalmak, amelyeket mások megosztanak vagy továbbosztanak Önről
Fontolja meg, hogy kivel oszt meg tartalmat, mert azok, akik a Termékeinkben láthatják a tevékenységét, dönthetnek úgy,
hogy Termékeinken belül és kívül, másokkal is megosztják azt, beleértve az azon a célközönségen kívüli embereket és
cégeket is, akikkel/amelyekkel a tartalmat megosztotta. Például ha megoszt egy bejegyzést vagy küld egy üzenetet
bizonyos ismerősök vagy fiókok számára, akkor ők letölthetik ezeket, képernyőfelvételt készíthetnek róluk, illetve
továbboszthatják ezeket a tartalmakat mások számára Termékeinken belül és kívül, személyesen vagy a virtuális
valóságban, mint például a Facebook-területeken. Ugyanígy, ha hozzászól valaki más bejegyzéséhez, vagy reagál a
tartalmára, akkor az Ön hozzászólása vagy reakciója látható lesz bárki számára, aki láthatja a másik személy tartalmát, és
ez a személy később meg is változtathatja a célközönségét.
Az emberek arra is használhatják a Termékeket, hogy Önről hozzanak létre és osszanak meg tartalmakat az általuk
választott célközönséggel. Előfordulhat például, hogy valaki megoszt egy Önt ábrázoló fényképet egy bejegyzésben,
megemlíti vagy megjelöli Önt egy helyszínen egy bejegyzésben, vagy információt oszt meg Önről a bejegyzéseiben vagy
üzeneteiben. Ha kellemetlenek az Ön számára a tartalmak, amelyeket mások a Termékeinkben megosztottak Önről,
megtudhatja, hogy hogyan tudja a tartalmat jelenteni.
Információk az Ön elérhető állapotáról a Termékeinkben.
Az Ön hálózatában lévő emberek bizonyos jelekből láthatják, hogy Ön a Termékeinken keresztül elérhető-e, ideértve azt
is,
hogy jelenleg elérhető-e az Instagramon, a Messengeren vagy a Facebookon, vagy hogy mikor használta utoljára a
Termékeinket.
Alkalmazások, webhelyek és harmadik felek integrációja Termékeinkben vagy azok használatával.
Amikor olyan külső alkalmazást, webhelyet vagy más szolgáltatást használ, amely Termékeinket használja, vagy azokkal
integrált módon működik, a külső felek információt kaphatnak azzal kapcsolatban, hogy mit tesz közzé, vagy oszt meg.
Például amikor Facebook-ismerőseivel együtt egy játékot játszik, vagy amikor egy webhelyen a Facebook „Hozzászólok”
vagy „Megosztás” gombját használja, a játék vagy a webhely fejlesztője adatokat kaphat játékbeli tevékenységeiről, illetve
Chat (105)

megkapja a hozzászólást vagy hivatkozást, amelyet a webhelyéről a Facebookon megoszt. Ugyanígy, ha ilyen külső fél
által
nyújtott szolgáltatásokat tölt le vagy használ, akkor ők elérhetik a nyilvános profilját a Facebookon, és bármely olyan
információt, amelyet velük megoszt. Az Ön által használt alkalmazások és weboldalak megkaphatják az Ön
Facebookismerőseinek
listáját, ha Ön ehhez hozzájárul. Mindazonáltal az Ön által használt alkalmazások és webhelyek semmilyen
egyéb információt nem kapnak Öntől a facebookos ismerőseire vagy instagramos követőire vonatkozóan (bár az ismerősei
és követői természetesen saját maguk megoszthatják ezt az információt). Az ilyen harmadik felek által nyújtott
szolgáltatások által gyűjtött információkra a saját szerződési feltételeik és szabályzataik vonatkoznak, és nem a jelen
szerződési feltételek.
A Facebook és az Instagram natív verzióit biztosító készülékek és operációs rendszerek (azaz amelyekre nem
fejlesztettünk
ki saját alkalmazást) az alapvető funkcióik biztosítása érdekében hozzáférnek azokhoz az információkhoz, amelyeket
döntése szerint megoszt velük, ideértve az ismerősei által Önnel megosztott információkat is.
Megjegyzés: Jelenleg is azon vagyunk, hogy a visszaélések elleni még magasabb védettség érdekében korlátozzuk a
fejlesztők hozzáférését az adatokhoz. Ennek keretében például meg fogjuk szüntetni a fejlesztők hozzáférését a
facebookos
és instagramos adataihoz, ha Ön már több mint 3 hónapja nem használta az alkalmazásukat, és megváltoztatjuk a
bejelentkezést, így a következő verzióban az alkalmazás által ellenőrzés nélkül bekérhető adatok körét a névre, az
Instagram-felhasználónévre és rövid bemutatkozásra, a profilképre és az e-mail-címre korlátozzuk. Egyéb adatok
kizárólag
a jóváhagyásunkkal lesznek bekérhetők.
Új tulajdonos.
Amennyiben Termékeink vagy azok egy része vagy a hozzájuk tartozó eszközök tulajdonjoga vagy irányítási joga
megváltozik, az információkat Önről átadhatjuk az új tulajdonosnak.
Megosztás külső partnerekkel
Együttműködünk olyan külső partnerekkel, akik segítenek Termékeink rendelkezésre bocsátásában és
továbbfejlesztésében, illetve akik vállalkozásuk fejlesztéséhez a Facebook üzleti eszközeit használják; ez teszi lehetővé
vállalataink működtetését és ingyenes szolgáltatások nyújtását a világ különböző országaiban élő embereknek.
Semmilyen
információt Önről nem adunk el senkinek, és soha nem is fogunk. Ezenkívül szigorú megkötéseket alkalmazunk arra
vonatkozóan, hogy partnereink hogyan használhatják és hozhatják nyilvánosságra az általunk szolgáltatott adatokat. Az
alábbiakban megismerheti, hogy milyen típusú külső felekkel osztunk meg információkat:
Partnerek, akik az elemzési szolgáltatásainkat használják.
Összesített statisztikákat és elemzési adatokat szolgáltatunk, amelyek segítenek az embereknek és a vállalkozásoknak,
hogy megértsék, hogy az emberek hogyan lépnek interakcióba a bejegyzéseikkel, hirdetéseikkel, oldalaikkal, videóikkal és
más tartalmaikkal a Facebook-termékeken belül és kívül. Például az oldalak adminisztrátorai és az Instagram vállalati
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profiljai információkat kapnak arról, hogy hány ember vagy fiók tekintette meg, reagált vagy szólt hozzá a bejegyzéseikhez,
továbbá összesített demográfiai adatokat és más információkat is kapnak, melyek segítségével jobban megérthetik az
oldalukkal vagy fiókjukkal kapcsolatos interakciókat.
Hirdetők.
A hirdetőknek jelentéseket adunk arról, hogy milyen emberek látják a hirdetéseiket, és hogy a hirdetéseik hogyan
teljesítenek, de olyan információkat nem osztunk meg velük, amelyek segítségével Ön személyesen azonosítható
(információk, mint a neve vagy az e-mail-címe, amelyek már önmagukban arra használhatók, hogy felvegyék Önnel a
kapcsolatot vagy Önt beazonosítsák), kivéve, ha Ön erre engedélyt ad. Például a hirdetőknek általános demográfiai és
érdeklődési körökkel kapcsolatos információkat nyújtunk (például hogy egy hirdetést megtekintett egy 25 és 34 év közötti,
Madridban élő nő, akit érdekel a szoftverfejlesztés), ezzel hozzásegítve őket a célközönségük jobb megértéséhez.
Továbbá
arról is megerősítést adunk, hogy mely Facebook-hirdetések eredményezték azt, hogy Ön vásárolt, vagy kapcsolatba
lépett
egy hirdetővel.
Mérési partnerek.
Olyan vállalatokkal is megosztunk Önről információkat, amelyek ezeket az adatokat összesítve, elemzések és mérési
jelentések formájában osztják meg partnereinkkel.
Partnerek, akik a Termékeikben árukat és szolgáltatásokat kínálnak.
Ha Ön prémium tartalomra iratkozik fel, vagy ilyen tartalmat kap, vagy, a Termékeinkben egy eladótól vásárol, akkor az
alkotó vagy eladó megkaphatja az Ön nyilvános információit és más olyan információkat, amelyeket velük megoszt,
továbbá
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a tranzakció teljesítéséhez szükséges információkat, beleértve a szállítási és kapcsolatfelvételi adatokat.
Kereskedők és szolgáltatók.
Információkat nyújtunk olyan kereskedők és szolgáltatók számára is, akik támogatják a vállalkozásunkat, például azzal,
hogy technikai infrastruktúrát biztosítanak számunkra, elemzik, hogy hogyan használják a Termékeinket, ügyfélszolgálatot
biztosítanak, segítségünkre vannak a kifizetéseinkben, vagy felméréseket végeznek számunkra.
Kutatók és tudományos munkatársak.
Kutatási partnereink és tudományos munkatársak számára is nyújtunk információkat, hogy olyan kutatásokat végezzenek,
amik fellendítik a tudományt és az innovációt, amelyek vállalkozásunkat vagy küldetésünket támogatják, és ezáltal
általános
társadalmi jóléttel, a technológiai fejlődéssel, a közérdekkel, az egészségüggyel és a jólléttel kapcsolatos témák feltárását
és kutatását segítik elő.
Bűnüldözés vagy hivatalos megkeresések
Az alább részletezett körülmények fennállása vagy hivatalos megkeresések esetén információkat osztunk meg a
bűnüldöző
szervekkel.
A Facebook beállításainál és az Instagram beállításainál további információt talál arról, hogyan állíthatja be, hogy Ön vagy
mások milyen információkat osztanak meg Önről külső partnerekkel.

IV. Hogyan működnek együtt a Facebook-vállalatok?
A Facebook és az Instagram más Facebook-vállalatokkal (ideértve a WhatsAppot és az Oculust) közös infrastruktúrát,
rendszereket és
technológiát használ annak érdekében, hogy innovatív, releváns, konzisztens és biztonságos élményt nyújtson Önnek a
Facebookvállalatok
minden Termékében. Ebből a célból a Facebook-vállalatok az Ön adatait közösen kezelik az alkalmazandó jogszabályok
alapján és a vállalatok felhasználási feltételeinek és szabályzatainak megfelelően. Feldolgozzuk például a WhatsApp
alkalmazásból
érkező adatokat olyan fiókokról, amelyek kéretlen tartalmakat küldenek a szolgáltatáson keresztül, hogy megtehessük a
megfelelő
lépéseket a kérdéses fiókokkal szemben a Facebookon, az Instagramon vagy a Messengerben. Igyekszünk megérteni,
hogy az
emberek hogyan használják és lépnek kapcsolatba a Facebook vállalat Termékeivel, például azért, hogy megértsük a
Facebooktermékek
különböző egyedi felhasználóit.

V. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
A rendelkezésünkre álló adatokat a fent meghatározott módokon gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg:
a Facebook felhasználási feltételeinek vagy az Instagram felhasználási feltételeinek eleget téve;
az Ön hozzájárulásának megfelelően, amelyet bármikor visszavonhat a Facebook beállításain és az Instagram
beállításain keresztül;
amennyiben az szükséges, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek;
hogy védjük az Ön vagy mások alapvető érdekeit;
amennyiben az a közérdek érdekében szükséges; és
amennyiben az saját (vagy mások) törvényes érdekeinek érdekében szükséges, ideértve azon érdekünket, hogy innovatív,
személyre szabott, biztonságos és nyereséges szolgáltatást nyújtsunk felhasználóink és partnereink számára, kivéve, ha
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ezen érdekeket felülírja az Ön alapvető jogainak és szabadságainak érdeke, amely a személyes adatok védelmét
megköveteli.
További információ ezekről a jogalapokról és arról, hogyan kapcsolódnak az adatkezelési módszereinkhez.

VI. Hogyan gyakorolhatja Ön a GDPR által biztosított
jogait?
Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Önnek joga van adatai eléréséhez, helyesbítéséhez, hordozásához
és
törléséhez. A Facebook beállításai és az Instagram beállításai között további információt talál ezekről a jogokról és arról,
hogyan
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gyakorolhatja őket. Jogában áll továbbá az adatainak bizonyos típusú kezelésével szemben kifogással élni vagy
kezelésüket korlátozni.
Ide értendők a következők:
azon joga, hogy tiltakozzon adatai direktmarketing-célú kezelésével szemben, amely jogát úgy gyakorolhatja, hogy az
ilyen jellegű marketingkommunikációknál a „leiratkozás” hivatkozásra kattint; és
azon joga, hogy elutasítsa adatai kezelését olyan esetekben, amikor a köz érdekében vagy saját, illetve külső partnerek
jogos érdekeinek érvényesítése céljából hajtunk végre egy feladatot. Ezt a jogát a Facebookon és az Instagramon
gyakorolhatja.

VII. Adatmegőrzés, fiók felfüggesztése és törlése
Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg már nincs szükség rá a szolgáltatásaink és a Facebook-termékek biztosításához,
vagy amíg Ön
törli a fiókját – amelyik esemény előbb következik be. Ezt esetről esetre határozzuk meg, amely függ olyan tényezőktől is,
mint az
adatok természete, hogy miért gyűjtöttük és kezeltük őket, és hogy melyek a releváns jogi vagy működési célú megőrzési
szükségletek.
Például ha Ön rákeres valamire a Facebookon, akkor ezt a keresést a keresési előzményekben bármikor elérheti és
törölheti, de az
adott keresést 6 hónap elteltével töröljük a keresési előzményekből. Ha a fiók hitelesítése céljából benyújtja a hivatalos
személyazonosító okmánya másolatát, ezt a másolatot a benyújtást követő 30 nap elteltével töröljük. További információ
az Ön által
megosztott tartalom törléséről és a közösségi modulokon keresztül összegyűjtött cookie-adatokról.
Amikor törli a fiókját, töröljük az Ön által közzétett dolgokat, például a fényképeit és az állapotfrissítéseit, és ezeket az
információkat
később nem tudja visszaállítani. Azok az információk, amelyeket mások osztottak meg Önről, nem az Ön fiókjához
tartoznak, és nem
törlődnek. Ha nem szeretné törölni a fiókját, de átmenetileg szeretne felhagyni a Termékeink használatával, lehetősége
van a fiókja
felfüggesztésére. Ha bármikor törölni szeretné a fiókját, nyissa meg a Facebook beállításait vagy az Instagram beállításait.

VIII. Hogyan reagálunk a hivatalos megkeresésekre, vagy
hogyan előzzük meg a veszélyeket?
Az Ön információihoz hozzáférünk, megőrizzük, és megosztjuk őket a szabályozó hatóságokkal, a bűnüldöző és más
szervekkel:
Jogszabályon alapuló kérelemre, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy jogszabályi kötelezettségünk a válaszadás.
Jogszabályon
alapuló kérelemre akkor is válaszolhatunk, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a válaszadást az adott joghatóság
jogszabálya
előírja, a válaszadás az adott joghatóság alá tartozó felhasználókat érinti, és megfelel a nemzetközileg elfogadott
normáknak.
Ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy csalás, Termékeink jogosulatlan használata, feltételeink és szabályzataink megszegése
vagy más
káros vagy illegális tevékenység felderítésére, megelőzésére és megoldására van szükség; saját magunk (beleértve a
jogainkat,
tulajdonunkat vagy Termékeinket), az Ön vagy mások védelme érdekében, ideértve azt az esetet is, ha ez egy nyomozás
vagy
közigazgatási vizsgálat része; illetve haláleset vagy fenyegető testi sérülés megakadályozása érdekében. Például ha ez
releváns,
akkor információt adunk külső partnereknek és tőlük információt kapunk az Ön fiókjának megbízhatóságával kapcsolatban,
hogy
megelőzhessük a csalást, a visszaélést és más káros magatartást a Termékeinken belül és azokon kívül.
Az Önről kapott információk (beleértve a Facebook használatával végzett vásárlásokhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciós
adatokat)
meghosszabbított ideig is elérhetők és megőrizhetők, ha azok jogszabályon alapuló kérelem vagy kötelezettség,
kormányzati
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nyomozás vagy felhasználási feltételeink vagy szabályzataink esetleges megsértésével kapcsolatos vizsgálat tárgyát
képezik, vagy ha
ezzel egyébként káreseményt akadályozhatunk meg. Emellett a szerződéses feltételek megsértése miatt letiltott fiókokból
az ismételt
visszaélések vagy a feltételek egyéb megsértésének megakadályozása érdekében legalább egy évig megőrizzük az
információkat.

IX. Hogyan kezeljük és továbbítjuk az adatokat globális
szolgáltatásaink részeként?
Világszerte megosztjuk az információkat, úgy a Facebook-vállalatokon belül, mint külső partnereinkkel, valamint azokkal,
akikkel Ön a
világban kapcsolatba lép és információkat oszt meg, a jelen szabályzatnak megfelelően. A Facebook Ireland által kezelt
információkat a
jelen szabályzatban meghatározott célokból az Egyesült Államokba vagy más, nem a lakhelye szerinti országokba
továbbítják, vagy ott
tárolják vagy dolgozzák fel őket. Ezek az adattovábbítások a Facebook felhasználási feltételeiben és az Instagram
felhasználási
feltételeiben leírt szolgáltatások biztosítása érdekében szükségesek, és azért, hogy Termékeinket világszerte működtetni,
és azokat az
Ön számára biztosítani tudjuk. Az EGT-ből az Egyesült Államokba és más országokba irányuló adattovábbítás esetén az
Európai
Chat (105)

Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek szerint járunk el, és az Európai Bizottság egyes országokra
vonatkozó
megfelelőségi határozataira támaszkodunk.

X. Hogyan értesítjük Önt jelen szabályzat változásairól?
A jelen szabályzat megváltoztatása előtt értesítjük Önt, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy ellenőrizze a megváltoztatott
szabályzatot
mielőtt úgy dönt, hogy folytatja a Termékeink használatát.

XI. Hogyan tud kérdéseivel a Facebookhoz fordulni?
További információ az adatvédelemről a Facebookon és az Instagramon. Ha a jelen szabályzattal kapcsolatban kérdései
vannak, az
alábbiakban leírt módon tud velünk kapcsolatba lépni. Az adatvédelmi szabályzatunkkal és módszereinkkel kapcsolatban
köztünk
felmerülő mindennemű jogvitát a TrustArcon keresztül is rendezhetjük. A TrustArc a webhelyén keresztül érhető el.
Az Önnel kapcsolatos információkért felelős adatkezelő a Facebook Ireland, amelyet online vagy levélben a következő
címen érhet el:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Írország
Vegye fel a kapcsolatot a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi tisztviselőjével.
Jogosult továbbá a Facebook Ireland Ltd. fő felügyeleti hatóságánál, az ír adatvédelmi biztosnál vagy az Ön helye szerinti
felügyeleti
hatóságnál panaszt benyújtani.
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Instagram adatvédelmi szabályzata
Adatvédelmi szabályzat
Megjegyzés: Adatvédelmi szabályzatunk módosul. Új Adatvédelmi szabályzatunk itt olvasható.
2012 szeptemberében bejelentettük, hogy a Facebook felvásárolta az Instagramot. Tudtuk, hogy a
Facebookkal közösen jobb Instagramot tudunk fejleszteni nektek. Azóta a Facebook csapatával
együttműködve
dolgozunk e cél megvalósításán. Az együttműködés során rájöttünk, hogy ha megoszthatjuk egymással az
elemzéseket és az adatokat, jobb élményt tudunk nyújtani felhasználóinknak.
Az együttműködésnek megfelelően adatvédelmi szabályzatunkat is frissíteni fogjuk, de szeretnénk biztosítani
afelől, hogy továbbra is szabályozhatod, ki láthatja fényképeidet. Változatlanul megadhatod, hogy ki látja
fényképeidet az Instagramon, és azt is, hogy közzéteszed-e fényképeidet a Facebookon. Tehát örömmel
várjuk
a Facebookkal folytatandó szoros együttműködést, ugyanakkor nem változtatjuk meg az általad ismert és
kedvelt alkalmazás alapvető funkcióit.
Új adatvédelmi szabályzatunk 2013. január 19-én lépett hatályba. A 2013. január 19-e előtt gyűjtött adatok
kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást ide kattintva kaphatsz.
Hatályba lépés: 2013. január 19.
Köszöntünk az Instagramon („Instagram”, „mi”, „minket” vagy „miénk”). Az Instagram gyors, tetszetős és
szórakoztató módszert kínál a médiatartalom tartalommegosztó platformon keresztüli megosztására. Készíts
egy fényképet, válassz szűrőt a kép megjelenésének átalakításához, fűzz hozzá megjegyzést (ha szeretnél),
és
oszd meg!
• Adatvédelmi szabályzatunk leírja, hogy – a velünk együttműködő vállalatok némelyikével együtt –
hogyan gyűjtjük, használjuk fel, osztjuk meg és védjük a mobil szolgáltatásainkkal, webhelyünkkel és
az Instagram szolgáltatásainak részeként vagy szolgáltatásaihoz (együtt „Szolgáltatás”) nyújtott
szoftverekkel kapcsolatos adatokat, és ismerteti, milyen választási lehetőségeid vannak adataid
gyűjtésére és felhasználására vonatkozóan.
• Szolgáltatásunk használatával tudomásul veszed és elfogadod, hogy tartalom, például fényképek,
megjegyzések és egyéb anyagok („Felhasználói tartalom”) Szolgáltatással való közlésére és
Felhasználói tartalom nyilvános megosztására biztosítunk számodra platformot. Ez azt jelenti, hogy
más Felhasználók is kereshetik, megtekinthetik, felhasználhatják vagy megoszthatják az általad a
Szolgáltatás keretében nyilvánosan megosztott tartalmat jelen adatvédelmi szabályzat feltételei és a
(http://instagram.com/legal/terms címen található) felhasználási feltételek szerint.
• Szabályzatunk minden látogatóra, felhasználóra és Szolgáltatásunkhoz hozzáférő egyéb személyre
(„Felhasználók”) vonatkozik.

1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK
Az alábbi típusú adatokat gyűjtjük.
Közvetlenül közölt adatok:
• Az Instagram-fiók regisztrálásakor megadott felhasználóneved, jelszavad és e-mail címed.
• A felhasználói profilhoz megadott adataid (pl. kereszt- és vezetékneved, képed, telefonszámod). Ezen
adatok segítségével te és mások is megtalálhatóak lesztek az Instagramon.
• A Szolgáltatással megosztott Felhasználói tartalom (pl. fényképek, megjegyzések és más anyagok).
• A közted és az Instagram között zajló kommunikáció. Küldhetünk neked például a Szolgáltatással
kapcsolatos e-maileket (pl. fiókellenőrzés, a Szolgáltatás funkcióinak változása/frissítése, műszaki és
biztonsági értesítések). Felhívjuk figyelmedet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos e-mailekről nem
iratkozhatsz le.
Ismerősök keresése az Instagramon:
• Ha szeretnéd, használhatod „Ismerősök keresése” funkciónkat más, Instagram-fiókkal rendelkező
személyek keresésére (i) névlistád, (ii) más közösségimédia-oldalak, vagy (iii) nevek és
felhasználónevek Instagramon történő keresése segítségével.
• Ha az (i) eszközöd névlistája segítségével szeretnél ismerősöket találni, az Instagram a névlistához
hozzáférve határozza meg, hogy a listán szereplő személy használja-e az Instagramot.
• Ha (ii) más közösségimédia-oldalak segítségével szeretnél ismerősöket találni, akkor a rendszer felkér,
hogy hozz létre egy hivatkozást az adott közösségimédia-oldalhoz és tudomásul veszed, hogy az adott
szolgáltatás által velünk közölt bármely adatra nézve a jelen adatvédelmi szabályzat lesz érvényes.
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• Ha (iii) nevek vagy felhasználónevek Instagramon történő keresése segítségével szeretnél ismerősöket
találni, egyszerűen írd be a keresni kívánt neved, és végrehajtjuk a keresést Szolgáltatásunkban.
• Megjegyzés az „Ismerősök meghívása” funkcióval kapcsolatban: Ha az „Ismerősök meghívása”
funkció segítségével szeretnél valakit meghívni a Szolgáltatásba, közvetlenül kiválaszthatod az adott
személyt eszközöd névlistájáról, és SMS-t vagy e-mailt küldhetsz részére személyes fiókodból.
Tudomásul veszed, hogy az eszközödről küldött kommunikációra vonatkozó bármely díjért te felelsz,
és mivel az ilyen meghívás közvetlenül a személyes fiókodból érkezik, az Instagram nem éri el és nem
szabályozza az ilyen kommunikációt.
Elemzési adatok:
• A Szolgáltatással kapcsolatos forgalom és használati trendek mérésére harmadik felek analitikai
szoftvereszközeit használjuk. Ezek az szoftvereszközök gyűjtik az eszközöd vagy a Szolgáltatásunk
által küldött adatokat, például a felkeresett weboldalakra, a beépülő modulokra vonatkozó, és minden
egyéb olyan adatot, amelyek segítségével a Szolgáltatást fejlesztjük. Az ilyen analitikai adatokat a más
Felhasználóktól gyűjtött analitikai adatokkal együtt gyűjtjük és használjuk fel olyan módon, hogy az
adatok az ésszerűség szabályai szerint egyetlen konkrét Felhasználó azonosítására se legyenek
alkalmasak.
Cookie-k és hasonló technológiák:
• Amikor felkeresed Szolgáltatásunkat, cookie-kat és hasonló technológiákat – pl. képpontokat,
adatgyűjtő jeleket és helyi tárolókat – alkalmazunk az Instagram használatának módjával kapcsolatos
adatok gyűjtése és a funkciók részedre történő biztosítása céljából.
• Hirdetőinket vagy partnereinket megkérhetjük arra, hogy általunk vagy harmadik fél által elhelyezett
cookie-kat vagy más hasonló technológiákat alkalmazó hirdetéseket vagy szolgáltatásokat
továbbítsanak eszközödre.
• További tudnivalók a cookie-król szóló szakaszban.
Naplófájladatok:
• Böngésződ automatikusan naplófájladatokat küld részünkre minden alkalommal, amikor hozzáférést
kérsz egy weboldalhoz vagy egy alkalmazáshoz (azaz felkeresed azt). Adatszolgáltatás történhet akkor
is, amikor a weboldal vagy az alkalmazás tartalmát letöltöd böngésződre vagy eszközödre.
• Amikor Szolgáltatásunkat használod, szervereink automatikusan rögzítenek bizonyos naplófájladatokat,
például a webes kérést, az IP-címet, a böngésző típusát, a hivatkozási / kimeneti oldalakat és
URL-címeket, a kattintások számát, a Szolgáltatás hivatkozásaival folytatott kommunikáció módját, a
tartományneveket, az érkezési oldalakat, a megtekintett oldalakat és más hasonló adatokat. A
Felhasználóinknak küldött e-mailekből is gyűjthetünk hasonló információt, amelyek segítségével ezután
követjük, mely e-maileket nyitották meg és mely hivatkozásra kattintottak rá a címzettek. Ezek az
adatok lehetővé teszik a pontosabb jelentéskészítést és a Szolgáltatás fejlesztését.
Eszközazonosítók:
• Amikor mobil eszközön, például táblagépen vagy telefonon keresztül veszed igénybe
Szolgáltatásunkat, egy vagy több „eszközazonosítót” érhetünk el, gyűjthetünk, figyelhetünk és
tárolhatunk eszközödön és/vagy távoli helyszínen. Az eszközazonosítók olyan, a mobil eszközödön
tárolt vagy ahhoz társított kisméretű adatfájlok vagy más adatstruktúrák, amelyek egyedileg azonosítják
mobil eszközödet. Eszközazonosító lehet az eszköz hardverével kapcsolatban tárolt adat, az eszköz
operációs rendszerével vagy más szoftverével kapcsolatban tárolt adat, vagy az Instagram által az
eszközre küldött adat.
• Az eszközazonosító adatot szolgáltathat nekünk vagy harmadik fél partnernek arról, hogyan böngészel
és hogyan használod a szolgáltatást, és segíthet nekünk vagy másoknak jelentéseket készíteni, vagy
személyre szabott tartalmat és hirdetéseket biztosítani. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás egy vagy több
funkciója nem működik rendesen, ha az eszközazonosítók használata vagy rendelkezésre állása nem
megfelelő vagy ki van kapcsolva.
Metaadatok:
• A metaadatok általában a Felhasználói tartalomhoz kapcsolódó műszaki adatok. A metaadatok írhatják
le például, hogy hogyan, mikor és ki gyűjtött bizonyos Felhasználói tartalmat, és hogy ez a tartalom
miként van formázva.
• A Felhasználók hozzáadhatnak vagy hozzáadathatnak metaadatokat – keresőcímkét (pl. fénykép
közzétételekor kulcsszavak jelöléséhez), geocímkét (pl. hely megjelöléséhez egy fényképen),
megjegyzéseket vagy más adatokat – Felhasználói tartalmukhoz. Ily módon a Felhasználói tartalom
interaktív és mások számára könnyebben kereshető lesz. Ha geocímkével látsz el egy fényképet, vagy
mások API-jait használva megjelölöd a fényképedet, a földrajzi szélességi és hosszúsági körre
vonatkozó adataidat a fényképpel együtt elmentjük és kereshetővé tesszük (pl. helyszín alapján vagy
térképfunkció segítségével), ha a fotót az adatvédelmi beállításaidnak megfelelően nyilvánossá teszed.

Oldal: 45 / 49

Profi-Cash 2000 Kft.

Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek

(18.sz. melléklet,3.oldal)
2. ADATAID FELHASZNÁLÁSA
Az adatvédelmi szabályzatban ismertetett konkrét felhasználási módok mellett a kapott információt az alábbi
célokra is felhasználhatjuk:
• segítségnyújtás az adataid hatékony eléréséhez bejelentkezés után
• adatok megjegyzése, hogy ne kelljen újra beírnod őket látogatásod során, vagy akkor amikor újra
felkeresed a Szolgáltatást;
• személyre szabott tartalom és információ biztosítása számodra és mások számára, esetlegesen az
online hirdetéseket és a marketing egyéb formáit is beleértve
• szolgáltatásunk nyújtása, fejlesztése, tesztelése és hatásosságának figyelése
• új termékek és funkciók fejlesztése és tesztelése
• olyan mérőszámok figyelése, mint például a látogatók teljes száma, forgalom vagy demográfiai minták
• technológiai problémák diagnosztizálása vagy megoldása
• az Instagram alkalmazás automatikus frissítése az eszközödön
• Az Instagram és egyéb Felhasználók versenyeket, rendkívüli ajánlatokat, eseményeket vagy
tevékenységeket („Események”) szervezhetnek a Szolgáltatáson. Ha nem kívánsz részt venni egy
Eseményen, ne használd az Eseményhez társított metaadatokat (keresőcímkét vagy geocímkét).

3. INFORMÁCIÓMEGOSZTÁS
A jelen szabályzatban leírtak kivételével a belegyezésed nélkül nem adjuk bérbe és nem értékesítjük
adataidat
harmadik feleknek az Instagramon kívül (vagy olyan vállalatcsoportoknak, amelyeknek az Instagram része).
Adataidat az alábbi felekkel oszthatjuk meg:
• Megoszthatjuk Felhasználói tartalmadat és adataidat (különösen ideértve a cookie-kból, naplófájlokból,
eszközazonosítókból, helyadatokból és használati adatokból szerzett információkat) olyan vállalatokkal,
amelyek jogilag ugyanannak a vállalatcsoportnak részei, mint az Instagram, vagy amelyek e
vállalatcsoport részévé válnak („Társvállalatok”). A Társvállalatok felhasználhatják ezeket az adatokat a
Szolgáltatás nyújtásának, megismerésének és fejlesztésének támogatására (az analitika biztosítását is
beleértve), és saját szolgáltatásaikhoz (ideértve a jobb és relevánsabb élmény nyújtását számodra). De
a Társvállalatok is tiszteletben tartják döntésedet azzal kapcsolatban, kik láthatják a fényképeidet.
• Az adataidat, valamint a cookie-kból, naplófájlokból, eszközazonosítókból, helyadatokból és használati
adatokból szerzett információkat a Szolgáltatás részedre történő nyújtásában minket segítő harmadik
felekkel („Szolgáltatók”) is megoszthatjuk. Szolgáltatóink olyan mértékben kapnak hozzáférést
adataidhoz, amilyen mértékben erre a Szolgáltatás elvárható titoktartási feltételeknek megfelelő
nyújtásához szükségük van.
• Bizonyos adatokat, pl. cookie-adatokat, harmadik fél hirdető partnerekkel is megoszthatunk. Ezek az
adatok lehetővé teszik harmadik fél hirdetési hálózatok számára többek között az általuk számodra
legérdekesebbnek ítélt, célzott hirdetések megjelenítését.
• Eltávolíthatjuk az adatok azon részeit, amelyek alkalmasak az azonosításodra, és az anonimizált
adatokat osztjuk meg más felekkel. Más adatokkal is kombinálhatjuk az adataidat olyan módon, hogy
többé ne legyenek hozzád társíthatók és az összesített adatokat osztjuk meg másokkal.
Felhasználói tartalmadat az alábbi Felekkel oszthatod meg:
• Bármely olyan adat vagy tartalom, amelyet önként feltársz annak érdekében, hogy a Szolgáltatással
megossz valamit (pl. Felhasználói tartalom), nyilvánosan elérhetővé válik az általad meghatározott
vonatkozó adatvédelmi beállítások szerint. A Szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi beállításaid
megváltoztatásához módosítsd profilod beállításait. Az általad megosztott vagy nyilvánosként megjelölt
Felhasználói tartalmat mások újra megoszthatják.
• Adatvédelmi és profilbeállításaidtól függően az általad nyilvánosként megjelölt felhasználói tartalom
más Felhasználók által kereshető és az Instagram API-nak megfelelően használható. Az Instagram API
használatára az API használati feltételek vonatkoznak, amelyek magukban foglalják jelen adatvédelmi
szabályzat feltételeit.
• A Szolgáltatással megosztott adatok eltávolítása esetén azok másolatai láthatóak maradhatnak a
Szolgáltatás gyorsítótárazott és archivált oldalain, vagy ha más Felhasználók vagy az Instagram API-t
használó harmadik felek lemásolták vagy elmentették őket.
Mi történik a tulajdonjog változása esetén:
• Ha az Instagram egy részét vagy egészét eladjuk vagy más módon átadjuk egy másik szervezetnek
(pl. fúzió, felvásárlás, csőd, megszüntetés, felszámolás vagy hasonló tranzakció útján), az adataid, pl.
a neved és az e-mail címed, a Felhasználói tartalom vagy a Szolgáltatáson keresztül gyűjtött egyéb
adatok is az eladás vagy az átadás részét képezhetik. A Felhasználói tartalom tulajdonjoga továbbra is
a tied marad. A vevő vagy a kedvezményezett köteles lesz betartani az általunk jelen adatvédelmi
szabályzatban vállaltakat.
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Reagálás hivatalos felszólításokra és károk megelőzése:
• Hivatalos felszólításra (pl. házkutatási parancs, bírósági végzés vagy idézés) hozzáférhetünk
adataidhoz, valamint megőrizhetjük vagy megoszthatjuk azokat, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a
törvény ezt írja elő. Ez magában foglalhatja az Egyesült Államokon kívüli joghatóságoktól származó
hivatalos felszólításokra adott reakciót is, amikor jóhiszeműen úgy véljük, hogy az adott joghatóság
területén hatályos jogszabály előírja, hogy reagáljunk, reakciónk az adott joghatóság illetékességébe
eső felhasználókat érint, és megfelel a nemzetközileg elfogadott normáknak. Ugyancsak
hozzáférhetünk adataidhoz, továbbá megőrizhetjük és megoszthatjuk azokat, ha jóhiszeműen úgy
gondoljuk, hogy ez a kötelességünk annak érdekében, hogy csalást vagy egyéb illegális tevékenységet
fedezzünk fel, akadályozzunk meg vagy fedjünk fel; megvédjük magunkat, téged és másokat például
nyomozás során; továbbá halálesetet vagy a testi épség közvetlen veszélyeztetését akadályozzuk
meg. A tőled kapott adatok hosszabb ideig is elérhetők, feldolgozhatók és megőrizhetők, ha azok jogi
felszólítás vagy kötelezettség, hivatalos nyomozás, a feltételeink és szabályzataink esetleges
megsértésével kapcsolatos vizsgálat tárgyát képezik, vagy ha ezzel valamilyen káreseményt
akadályozhatunk meg.

4. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA
Tárolás és feldolgozás:
• A Szolgáltatáson keresztül gyűjtött adataidat az Egyesült Államokban vagy bármely egyéb olyan
országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol az Instagram, Társvállalatai vagy Szolgáltatói
létesítményeket tartanak fenn.
• A rólad gyűjtött adatokat – a személyes adatokat is beleértve – az Instagram, Társvállalatai vagy
Szolgáltatói országhatárokon keresztül, és országodból vagy joghatóságodból a világ más országaiba
vagy joghatóságaiba is továbbíthatják. Ha az Európai Unióban vagy más olyan régióban élsz,
amelynek adatgyűjtésre és -felhasználásra vonatkozó törvényei eltérhetnek az USA-beli törvényektől,
felhívjuk figyelmedet, hogy adataidat – köztük a személyes adatokat – olyan országba vagy
joghatóságba továbbíthatjuk, amelynek adatvédelmi törvényei eltérhetnek a te joghatóságodban
érvényes törvényektől.
• Azzal, hogy regisztrálsz a Szolgáltatásra és használod azt, belegyezel abba, hogy adataidat az USAba
vagy más olyan országba továbbítsuk, ahol az Instagram, Társvállalatai vagy Szolgáltatói
létesítményeket tartanak fenn, és elfogadod a rád vonatkozó adatok jelen adatvédelmi nyilatkozatban
leírtak szerinti használatát és közzétételét.
• Üzletileg elvárható óvintézkedéseket foganatosítunk a Szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatok
biztonságának megőrzésére, és megtesszük az elvárható lépéseket (pl. egyedi jelszót kérünk)
személyazonosságod ellenőrzésére azelőtt, hogy hozzáférést nyújtanánk számodra fiókodhoz. Az
Instagram azonban nem tudja biztosítani semmilyen olyan adat biztonságát, amelyet az Instagramra
továbbítasz, vagy garantálni azt, hogy a Szolgáltatásban található adatokat, nem érik el, teszik közzé,
változtatják vagy semmisítik meg.
• Kérünk, tedd meg, ami tőled telik, hogy a segítségünkre légy. Mindenkor te felelsz egyedi jelszavad és
fiókadataid titkosságának megőrzéséért, valamint a közted és az Instagram között váltott e-mailek
elérésének szabályozásáért. Adatvédelmi beállításaidat az általad az Instagramhoz kapcsolt
közösségimédia-szolgáltatások által saját szolgáltatásaikban végrehajtott változtatások is
befolyásolhatják. Nem vállalunk felelősséget semmilyen más szervezet által biztosított
funkcionalitásért, és adatvédelmi vagy biztonsági intézkedésért.

5. DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ADATOKKAL KAPCSOLATBAN
Fiókadataid és a profilodra vonatkozó/adatvédelmi beállítások:
• Fiókodat bármikor frissítheted úgy, hogy bejelentkezel és megváltoztatod profilod beállításait.
• A tőlünk kapott e-mail kommunikációról a benne található „leiratkozási hivatkozásra” kattintva tudsz
leiratkozni. Amint fent már említettük, a Szolgáltatással kapcsolatos kommunikációról (pl.
fiókellenőrzés, vásárlási és számlázási visszaigazolások és emlékeztetők, a Szolgáltatás funkcióinak
változása/frissítés, műszaki és biztonsági értesítések) nem tudsz leiratkozni.
• További tudnivalók fiókadataid ellenőrzéséről vagy módosításáról.
Meddig őrizzük meg a Felhasználói tartalmat:
• Fiókod megszüntetése vagy felfüggesztése után az Instagram, Társvállalatai vagy Szolgáltatói üzletileg
ésszerű ideig megőrizhetik adataidat (azon belül profilod adatait) és Felhasználói tartalmadat
biztonsági mentés, archiválás és/vagy audit céljára.
• További tudnivalók fiókod törléséről.

6. GYERMEKEK ADATAINAK VÉDELME
Az Instagram nem gyűjt vagy kér tudatosan adatot 13 évnél fiatalabb személyektől és nem engedélyezi
számukra tudatosan a Szolgáltatásra való regisztrálást. A Szolgáltatás és tartalma nem 13 évnél fiatalabb
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gyermekeknek szól. Ha tudomásunkra jut, hogy 13 évnél fiatalabb gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat
szülői beleegyezés nélkül, ezeket az adatokat a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Ha úgy gondolod, hogy
13 év alatti gyermektől vagy gyermekről rendelkezhetünk adattal, vedd fel velünk a kapcsolatot.

7. EGYÉB WEBHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Nem vállalunk felelősséget semmilyen Szolgáltatásunkhoz kapcsolódó vagy onnan elérhető webhely vagy
szolgáltatás gyakorlatáért, az ott található adatokat vagy tartalmat is ideértve. Ne feledd, hogy amikor egy
hivatkozáson keresztül Szolgáltatásunkból egy másik webhelyre vagy szolgáltatásra lépsz, az ilyen harmadik
félhez tartozó webhelyekre vagy szolgáltatásokra nem vonatkozik adatvédelmi szabályzatunk. Harmadik fél
webhelyén vagy szolgáltatásában folytatott böngészésedre és kommunikációdra a harmadik fél saját
szabályai
és szabályzatai vonatkoznak, még akkor is, ha az adott webhelyre vagy szolgáltatásra a mi webhelyünkről
hivatkozás mutat. Ezen kívül tudomásul veszed, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan harmadik
félért, akinek engedélyezed Felhasználói tartalmad elérését, és nem is gyakorlunk ellenőrzést felette. Ha
harmadik fél webhelyét vagy szolgáltatását használod, és engedélyezed számára Felhasználói tartalmad
elérését, ezt a saját kockázatodra teszed.

8. KAPCSOLATFELVÉTEL ELHUNYT FELHASZNÁLÓVAL KAPCSOLATBAN
Az Instagram valamely Felhasználójának halála esetén vedd fel velünk a kapcsolatot. Általában e-mailen
keresztül kommunikálunk. Ha más adatra is szükségünk lesz, felvesszük veled a kapcsolatot a kérésedben
megadott e-mail címen.

9. KAPCSOLATFELVÉTEL
Ha a jelen adatvédelmi szabályzatra vagy a Szolgáltatásra vonatkozó kérdésed van, a Súgóközpontban
megtalálod azt a megfelelő támogató csatornát, amelyen keresztül felveheted velünk a kapcsolatot.

10. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
Az Instagram időnként módosíthatja vagy frissítheti a jelen adatvédelmi szabályzatot, ezért kérünk, hogy
rendszeresen ellenőrizd. A körülményektől függően egyéb módon is értesíthetünk a módosításokról vagy
frissítésekről. Ha valamely módosítást követően folytatod az Instagram vagy a Szolgáltatás használatát, ez azt
jelenti, hogy elfogadtad a módosítást.
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Getting ready for
Europe’s new data
protection rules
Next May, Europe’s new General Data Protection Regulation (GDPR) comes into force,
replacing the 1995 EU Data Protection Directive. It ushers in a new era, unifying data
protection rules across Europe, strengthening the rights of EU citizens and placing new
obligations on all organisations that offer goods and services online.
Google is committed to complying with the GDPR across all of the services that we
provide in Europe. That includes our most popular consumer products like Search and
Gmail, all of our advertising and measurement services like AdWords, AdSense,
DoubleClick and Analytics, as previously announced, as well as, of
course, any services we launch in the future.
our Cloud services
We’ve always worked hard to demonstrate that our services are secure and meet the
standards of applicable data protection rules. We offer transparency to users through
of how we use personal data and our “ ” program, while
giving people controls to manage their privacy through and .
clear explanations Why This Ad
My Account My Activity
But we’re also keenly aware that our customers and partners have signi_cant obligations
under these new laws and so we conduct regular audits maintain certi_cations provide

The Keyword
Our aim is always to keep data private and safe – and to put our users and partners in
control.
under these new laws, and so we conduct regular audits, maintain certi_cations, provide
industry-standard contractual protections and share tools and information to help them
with their compliance. As we get ready for the GDPR, we’ll continue on that path, and
have recently launched a new site for our customers and partners that explains:
the control that businesses have over the data they share with us;
the security of our infrastructure;
our commitment to complying with applicable data protection laws; and
the freely available we provide to help businesses get the most
from their data.
resources and training
In the coming months we will make available updated contractual commitments that
meet GDPR requirements for our customers and partners. And we will continue to evolve
our privacy protections and practices to meet the GDPR’s requirements.
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