
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Prestige Magánkórház Kft. által nyújtott egészségügyi szolgáltatás során végzett adatkezeléseihez  
 

Adatkezelő megnevezése: Prestige Magánkórház Kft. 
Elérhetőségei: 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Lujza utca 16. 

Telefon: +36-42-512-990 

E-mail: info@prestigehospital.hu 

Honlap: https://prestigehospital.hu 

 

Adatkezelő képviselője: dr. Finna Péter ügyvezető igazgató 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Selmeciné dr. Kató Szilvia Mónika 

Elérhetőségei:  

Tel: +36-70/943-7567 

Email: selmecine.dr.kato.szilvia.monika@gmail.com 

 

1. ADATKEZELÉSEK: 
Vizsgálatok, gyógykezelések megkezdése és végzése során történő adatkezelések: 

Adatkezelés 

megnevezése, kezelt 

adatok köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés időtartama 

Egészségügyi 

dokumentációban 

rögzített 

személyazonosító 

adatok:  

az ellátást igénybe 

vevő: 

az Ön eredményes 

gyógykezelése, vizsgálatainak 

elvégzése, ezáltal az Ön 

egészsége megőrzésének, 

javításának és fenntartásának 

előmozdítása, továbbá az Ön 

egészségi állapotának nyomon 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja alapján: 

az Ön hozzájárulása. 

Kiskorú személy esetében a 

törvényes képviselőjének 

hozzájárulása. 

Gondnokság alá helyezett 

Ön, illetőleg, kiskorú személy 

esetében annak törvényes 

képviselője. 

Gondnokság alá helyezett 

nagykorú esetében az érintett 

gondnoka lesz az adatok 

forrása. 

Az Adatkezelőnek az 

egészségügyi dokumentációt 

– a képalkotó diagnosztikai 

eljárással készült felvételek 

kivételével – az adatkezelés 

megkezdésétől számított 

legalább 30 évig, 
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- neve, 

- születési neve, 

- születési helye, 

ideje, 

- anyja neve, 

- lakcíme, 

- tartózkodási 

helye, 

- TAJ száma 

 

követése céljából történő 

azonosítás 

nagykorú esetében a gondnok 

hozzájárulása. 

 

Ezen hozzájárulást Eüak. 

törvény 12. § (2) bekezdése 

alapján – ellenkező nyilatkozat 

hiányában – megadottnak kell 

tekinteni. 

zárójelentést legalább 50 évig 

kell megőriznie. 

Képalkotó diagnosztikai 

eljárással készült felvételeket 

a készítéstől számított 10 

évig kell az Adatkezelőnek 

megőriznie. Az ezen kívüli 

személyes adatait az Ön 

hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeljük. 

Adatkezelés 

megnevezése, kezelt 

adatok köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés időtartama 

Egészségügyi 

dokumentációban 

rögzített 

egészségügyi adatok: 

- kórelőzmény, 

- az érintett testi, 

lelki vagy 

értelmi 

állapotára 

vonatkozó 

információk, 

- kóros 

szenvedélyre, 

megbetegedés 

körülményeire 

vonatkozó 

információk, 

az Ön eredményes 

gyógykezelése, vizsgálatainak 

elvégzése, ezáltal az Ön 

egészsége megőrzésének, 

javításának és fenntartásának 

előmozdítása, továbbá az Ön 

egészségi állapotának nyomon 

követése 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja alapján: 

az Ön hozzájárulása, továbbá a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdésének 

h) pontjában (orvosi diagnózis 

felállítása, egészségügyi ellátás, 

kezelés nyújtása) meghatározott 

feltétel fennállása alapján. 

Kiskorú személy esetében a 

törvényes képviselőjének 

hozzájárulása, gondnokság alá 

helyezett nagykorú esetében a 

gondnok hozzájárulása az 

adatkezelés jogalapja. 

 

Ezen hozzájárulást Eüak. 

törvény 12. § (2) bekezdése 

Ön, illetőleg, kiskorú személy 

esetében annak törvényes 

képviselője. 

Gondnokság alá helyezett 

nagykorú esetében az érintett 

gondnoka lesz az adatok 

forrása. 

Az Adatkezelőnek az 

egészségügyi dokumentációt 

– a képalkotó diagnosztikai 

eljárással készült felvételek 

kivételével – az adatkezelés 

megkezdésétől számított 

legalább 30 évig, 

zárójelentést legalább 50 évig 

kell megőriznie. 

Képalkotó diagnosztikai 

eljárással készült felvételeket 

a készítéstől számított 10 

évig kell az Adatkezelőnek 

megőriznie. 



- labor- és egyéb 

vizsgálatok 

eredményei, 

- diagnózis, 

- képalkotó 

diagnosztika 

alapján tett 

megállapítások, 

- operáció során 

észlelt 

elváltozások, 

alapján – ellenkező nyilatkozat 

hiányában – megadottnak kell 

tekinteni. 

Adatkezelés 

megnevezése, kezelt 

adatok köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés időtartama 

Telefonon történő 

időpontfoglalás 

esetén kezelt 

adatok: 

- ellátást igénybe 

vevő neve, 

- születési ideje, 

- telefonszáma 

(kiskorú 

esetében 

törvényes 

képviselőjének 

telefonszáma, 

gondnokság alá 

helyezett 

esetében a 

az Ön gyógykezelésének, 

vizsgálatának tervezése, 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja alapján: 

az Ön hozzájárulása. 

Kiskorú személy esetében a 

törvényes képviselőjének 

hozzájárulása. 

Gondnokság alá helyezett 

nagykorú esetében a gondnok 

hozzájárulása. 

Ön, illetőleg, kiskorú személy 

esetében annak törvényes 

képviselője. 

Gondnokság alá helyezett 

nagykorú esetében az érintett 

gondnoka lesz az adatok 

forrása. 

Az adatkezelés céljának 

megvalósulásáig (vizsgálat, 

gyógykezelés megkezdéséig), 

illetve vizsgálat, 

gyógykezelés lemondása 

esetén a lemondás 

időpontjáig. 



gondnok 

telefonszáma) 

Adatkezelés 

megnevezése, kezelt 

adatok köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés időtartama 

Kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás 

során kezelt adatok: 

- az Ön neve, 

telefonszáma, 

email címe, 

- kiskorú, vagy 

gondnokság alá 

helyezett 

személy 

esetében, akkor 

törvényes 

képviselőjének, 

gondnokának 

neve, 

telefonszáma, 

email címe 

az Ön eredményes 

gyógykezelése, vizsgálatainak 

elvégzése céljából történő 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

Önnel 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja alapján: 

az Ön hozzájárulása. 

Kiskorú személy esetébn a 

törvényes képviselőjének 

hozzájárulása. 

Gondnokság alá helyezett 

nagykorú esetében a gondnok 

hozzájárulása. 

Ön, illetőleg, kiskorú személy 

esetében annak törvényes 

képviselője. 

Gondnokság alá helyezett 

nagykorú esetében az érintett 

gondnoka lesz az adatok 

forrása. 

Ezen személyes adatait 

hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeljük. 

Adatkezelés 

megnevezése, kezelt 

adatok köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés időtartama 

Gyógyszer, 

gyógyászati 

segédeszköz 

rendelése esetén 

az Ön eredményes 

gyógykezelése, ezáltal az Ön 

egészségének megőrzése, 

javítása, illetve fenntartása 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének c) pontja alapján: 

jogszabályi kötelezettség 

teljesítése, melyet az Eüak. 

Ön, illetőleg, kiskorú személy 

esetében annak törvényes 

képviselője. 

Gondnokság alá helyezett 

a gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz rendelésére 

kiállított vény kiállításától 

számított 3 év. 



kezelt adatok: 

- az Ön neve, 

- lakcíme, 

- születési ideje, 

- TAJ száma 

- BNO kódja 

(betegség kódja), 

- közgyógyellátási 

igazolványának 

száma 

törvény 14/A. § (1) bekezdése ír 

elő. 

 

nagykorú esetében az érintett 

gondnoka lesz az adatok 

forrása. 

A BNO kód tekintetében pedig 

kezelő orvosától származik az 

adat. 

 

2. ADATKEZELÉSEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ, ADATKEZELÉSEK SORÁN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK: 
 

Társaságunk hatályos belső szabályzatai, valamint az alábbi jogszabályok előírásai alapján, illetve azoknak megfelelően kezeli az Ön személyes 

adatait:  

➢ az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet 

– GDPR) 

➢ az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

➢ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.), 

➢ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 

➢ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII.21.) NM rendelet, 

➢ az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 

➢ a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. 

 

3. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS: 
 

Társaságunk, mint adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz Társaságunknál kizárólag az arra jogosultak (kezelő orvos és a kezelő orvos 

mellett, illetve annak felügyelete alatt dolgozó asszisztens, továbbá, akik az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végeznek.) 



jogosultságuknak megfelelő mértékig férhetnek hozzá, ismerhetik meg. Az adatkezelési jogosultságok Társaságunk Adatkezelési, adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzatában rögzítésre kerültek. 

Ezen személyeket titoktartási kötelezettség terhel, azaz Társaságunknál a gyógykezelés során az érintett személyes adataihoz, különleges 

személyes adataihoz (egészségügyi adatok) hozzáféréssel rendelkező személyek – tekintettel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 7. §-ában foglaltakra - kötelesek a gyógykezelés során tudomásukra jutott 

orvosi titkot megtartani. Ezen kötelezettségük alól kizárólag törvényben meghatározott esetekben mentesülnek. 

Ezen kívül Társaságunknál annak vezetője, továbbá Társaságunk adatvédelmi tisztviselője férhet hozzá az érintett adataihoz, mely személyeket 

szintén korlátlan titoktartási kötelezettség terhel. 

 

 

4. ADATTOVÁBBÍTÁSOK: 
 

Az adatok továbbítására kizárólag jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából, valamint az Ön jogainak biztosítása érdekében az Ön – 

kiskorú személy esetében a törvényes képviselőjének, gondnokság alá helyezett személy esetén pedig gondnokának - kifejezett, egyértelmű, 

írásban tett hozzájárulása alapján kerülhet sor.  

 

Jogszabály alapján végzett – kötelező - adattovábbításaink: 

 

4.1. Adattovábbítás címzettje: EESZT – Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (működtető: Országos Kórházi Főigazgatóság) 

Társaságunk az egészségügyi szolgáltatásainak nyújtása során – az Eüak. III/A. fejezetében foglaltak alapján – köteles az Ön személyazonosító 

adatait és egészségügyi adatait az EESZT rendszerbe továbbítani. Az EESZT rendszerben történő adatkezelésre vonatkozó információkat az alábbi 

linken ismerheti meg: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem 

 

4.2. Adattovábbítás címzettje: Nemzeti Népegészségügyi Központ, az adattovábbítás az Országos Szakmai Információs Rendszeren (OSZIR 

rendszeren) keresztül történik. 

Társaságunk az egészségügyi szolgáltatásainak nyújtása során – az Eüak. 1. számú mellékletében, valamint a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 25. §-ában  foglaltak alapján – köteles az Ön 

személyazonosító adatait és a vonatkozó egészségügyi adatait az OSZIR rendszerbe továbbítani. Az OSZIR rendszerről bővebb információkat itt 

találhat: https://www.antsz.hu/data/cms63816/jarvany_fertozo_kulso_index_20141130.pdf 

 

4.3. További adattovábbítások előfordulhatnak - a vonatkozó jogszabályi előírások alapján - az egészségügyi ellátórendszeren kívülre is. (Pl. bíróság, 

rendőrség, ügyészség, igazságügyi szakértő, egyéb hatóságok, hivatalok részére), melyeket Társaságunk adattovábbítási nyilvántartásban rögzít. 

 

https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem
https://www.antsz.hu/data/cms63816/jarvany_fertozo_kulso_index_20141130.pdf


Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk az Ön fenti személyes adatait sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

  

 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK: 
 

Társaságunk, mint adatkezelő a fenti adatkezelések biztonságának garantálására az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket hozta meg, 

annak érdekében, hogy az Ön kezelt személyes adatai véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozza:  

• a személyes adatok kezelésére alkalmazott számítógépen (laptopon) hatékony vírusvédelmet alkalmazunk, 

• a személyes adatok kezelésére alkalmazott számítógépen (laptopon) a belépésre felhasználónév, jelszó megadásával van lehetőség, 

• a személyes adatok kezelésére alkalmazott számítógépen (laptopon) képernyőzár alkalmazása (0-3 perc közötti) is történik, 

• adatkezelési szabályzatban meghatározásra kerülnek az adatkezelési jogosultságok, 

• továbbá az Ön személyes adatait tartalmazó dokumentumokat védjük minden illetéktelen fizikai hozzáféréstől, valamint a környezeti 

hatásoktól (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség). 

• a vizsgálat, gyógykezelés során a kezelést végző orvoson, az asszisztensen és az egyéb betegellátó személyeken kívül csak az lehet jelen, 

akinek jelenlétéhez Ön – illetve amennyiben Ön kiskorú akkor az Ön törvényes képviselője, gondnokság alá helyezése esetén pedig az Ön 

gondnoka – hozzájárul. 

• biztonsági mentés készül Társaságunk székhelyén lévő saját szerverére, mely lehetővé teszi, egy esetleges fizikai vagy műszaki incidens 

esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állásának haladéktalan visszaállítását 

Társaságunk mindezeken túl az Ön fenti személyes adatait bizalmasan kezeli, a személyes adatainak megőrzése, védelme érdekében megtesz 

minden, az adatkezeléshez, adatvédelemhez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési 

intézkedést. 

 

6. ADATFELDOLGOZÓK NEVE, CÍME, ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA, ÉRINTETT ADATBÁZIS, 

NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE: 
 

BELUX CSOPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 13. 

Cégjegyzékszám: 01 09 738681   

Adószám: 13504243-2-41 

Képviseli: Lukács Eszter ügyvezető 

e-mail: iroda@belux.hu 



Telefonszám:06-1-614-7914 

 

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: üzemeltetés, programfrissítés, hibajavítás 

Érintett adatbázis, nyilvántartás megnevezése: Globalix medikai rendszer (rendelkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint EESZT 

működtető által kibocsátott engedéllyel) 

 

7. TÁRSASÁGUNK AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALT ÉS PROFILALKOTÁST NEM VÉGEZ. 
 

8. AZ ÖN, MINT ÉRINTETT JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI: 
 

8.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében: 

 

Az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai tekintetében Ön jogosult a megadott - vagy jogszabály által megadottnak tekintendő - 

hozzájárulását bármikor korlátozás, indokolás nélkül visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy hozzájárulásának visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

Amennyiben a visszavonással érintett személyes adatai kezelésének más, Társaságunk rendelkezésére álló jogalapja nincs, abban az esetben az 

Ön hozzájárulásának visszavonásával érintett személyes adatait haladéktalanul és véglegesen töröljük, megsemmisítjük, melyet írásban, 

jegyzőkönyv felvételével dokumentálunk és erről Önt írásában értesítjük. 

 

8.2. Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog 

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül Társaságunktól tájékoztatást kérjen arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy megismerje 

azt, hogy Társaságunk 

a) milyen személyes adatait, 

b) milyen jogalapon, 

c) milyen adatkezelési céllal, 

d) mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy 

e) Társaságunk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 

adatait, 

f) milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben azokat nem Ön bocsátotta Társaságunk rendelkezésére), 

g) Társaságunk alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, amennyiben igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve profilaktást is. 

 



Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok és az azokat tartalmazó dokumentumok másolatát az Ön erre irányuló kérésére 

első alkalommal díjmentesen bocsátja rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Társaságunk az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési 

jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról 

másolat kiadása is az Ön azonosításához kötött. 

 

8.3. A helyesbítéshez való jog 

 

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Társaságunk módosítsa (pontosítsa, kiegészítse) valamely 

személyes adatát, mert az megváltozott (pl. név, email cím, lakcím, telefonszám). Kérelmét haladéktalanul, de legfeljebb a beérkezést követő 

naptól számított egy hónapon belül teljesítjük, és erről Önt az általa megadott elérhetőségen írásban értesítjük.  

Ön indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatja e jogát, azonban ha az adott adatok módosítása jelentős érdekeket érinthet, joghatással járhat 

Önre nézve, a helyesbítés megalapozottságának igazolása kérhető Öntől kiegészítő nyilatkozat útján. 

Társaságunk egyben kéri Önt, hogy amennyiben a fenti kezelt személyes adataiban változás következik be, a jogszerű adatkezelés segítése 

érdekében, a változásról minél rövidebb időn belül tájékoztassa Társaságunkat. 

 

Amennyiben a helyesbítés egészségügyi adatot érint, egészségügyi adatainak javítása – tekintettel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 31. § (1) bekezdésében foglaltakra - úgy történik, hogy a hibás 

egészségügyi adatát – az adatfelvételt követően - úgy javítjuk, hogy az eredeti adata továbbra is megállapítható legyen.  

 

8.4. A törléshez való jog 

 

Az Ön kérelmére Társaságunk, mint Adatkezelő köteles az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az 

alábbi esetek valamelyike fennáll: 

a) a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

b) Ön visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

c) jogellenes az adatkezelés, 

d) jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni szükséges 

e) vagy olyan személyes adatok esetében, melyek az Ön gyógykezeléséhez, illetőleg az egészségügyi dokumentációjának vezetéséhez nem 

szükséges. 

 

Az Ön törléshez való jogának gyakorlása alól kivételt képez, azonban ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi 



esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 

a) véleménynyilvánítás szabadságához, 

b) jogi kötelezettség teljesítéséhez (pl. egészségügyi dokumentáció megőrzési idejére vonatkozó jogszabályi előírások betartása) 

c) közérdekből a népegészségügy területén, 

d) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, 

e) jogi igények érvényesítéséhez szükséges. 

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Társaságunk, mint Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát), 

b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, 

c) Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez. 

A korlátozás alá kerülő személyes adatait a korlátozás kezdő időpontjától a korlátozás feloldásáig csak tároljuk, egyéb adatkezelési műveletet 

ezen adatokkal nem végzünk.  

 

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Amennyiben Társaságunk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján, vagy az Önnel kötött szerződés 

teljesítése érdekében automatizált, elektronikus módon kezeli, Ön jogosult kérni, hogy ezen adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban Önnek átadjuk, vagy azt más, Ön által megnevezett adatkezelőhöz (pl. másik egészségügyi szolgáltatóhoz) közvetlenül 

továbbítsuk. 

 

 

9. Az Ön kérelmének, beadványának ügyintézési határideje 

 

Amennyiben Ön a fenti adatkezelésekkel kapcsolatos valamely jogát gyakorolni kívánja és emiatt Társaságunkat, mint Adatkezelőt megkeresi a jelen 

tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén, Társaságunk az ilyen megkeresésekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon 

belül válaszol Önnek, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben. 



Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. Ilyen esetben Társaságunk a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

 

10. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége: 

 

10.1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Ön panaszt tehet, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, Társaságunkkal szemben, 

amennyiben Önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, illetve, amennyiben a 

személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasította.  

 

A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,  

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9,  

email: ugyfelszolgalat@naih.hu,  

honlap: www.naih.hu 

 

10.2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panaszával kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy Önnek 

lehetősége van a Hatósággal szemben bírósághoz fordulni. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 

illetékességgel. 

 

10.3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül Ön bírósághoz fordulhat Társaságunk, mint Adatkezelővel szemben. A bíróság soron kívül 

jár el. Ebben az esetben Ön szabadon eldöntheti, hogy Társaságunk székhelye szerinti bíróság előtt, vagy az Ön lakóhelye, tartózkodási helye 

szerint illetékes törvényszéknél nyújtja be keresetét.  
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