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I.

Ár,ranÁNos RÉsZ

A Szent Lászlő Kórház (továbbiakban: Kórház) Főigazgatója, a Kórház által ellátott feladatok
orán a személyi
adatvédelmi követelményei, a betekintési jog
ának szabályai, a
artalmazó számítógépes információs rendsiei
mi és adatbiztons

atvédelmi szabályzat" tartalmazza.

Az Adatvédelmi szabályzat használatát a helyi körülmények íi$,elembevételével,
az Európai Parlament és a Tanács zot6l679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáróI (általános adatvédelmi rendelet) a továbbiakban GDPR
2oLL. éÜ _CXJI, törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.),
t997. éi CL[V. törvény azegészségügyről,
t997. éi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről,
a statisztikárÓ] szóló 1993. éü XLVI. törvény rendelkezéseire tekintettel,
a következők szerint szabá|yozza.

I.1.

A szabá|yzat kiadásának célja

A

szabá|yza! c9lja, hogy rögzítse és összefoglalja azokat a követelményeket és biztosítékokat,
amelyek_ a_ h9lyr sajátosságokra figyelemmel biztosítják az adatvédelmi és adatbiztonsági

szabályok kialakítását.

I.2.

A szabá|yzat hatálya

alaryli vonatkozásóban kiterjed a Kőrhén Szervezeti és Mtíködési Szabályzatában
meghatározott valamennyi szervezeti egységre, továbbá a szervezeti egységek
munkájában, feladat ellátásában közvetlenül vagy közvetve résávevő valamennyikőrházi
dolgozóra, közreműködőre, megbizotlra, íiiggetlenül a dolgozó á|tal végzett tevékenység
a|apját képező j o gviszony (munkaj o gi, polgári j og, egyéb) j elle gére,
tőrgaí uonatkozősőban kiterjed a Kórház a közszolgálati nyilvántartással és a hozzá
kapcsolódó iratok jogszabályszerű kezelésévelösszefüggő teljes adatkezelési és
informatikai folyamatra,

időbeTi lwtálaq ki!9rj9d a kö,fzolgálati alapnyilvántartással és a kapcsolódó személyi
iratokkal összefüggő teljes adatkezelési és informatikai folyamatra, azlrat beérkezésétől,
keletkezésétől a megsemmisítésig.

I.3.

A szabályzatban leírt fogalmak értelmezése

Személyes adat
Azonosított vagy azonosíÜató természetes személyre (,,érintett") vonatkozó bármely
informáciÓ; azonosíthatő az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatátoző adát, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkoző egy vagy több tényező alapján azonosítható.
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Különleges személyes adat

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy ülágnézeti meggyőződésre,
vagy szakszerarezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a Íermészetes személyek
egyedi azonosítását célző genetikai és biometrikus adatok, az egészségügradatok éi a
természetes személyek szexuális életérevagy szexuális irányultságára vonaii<ozó személyes
adatok.

Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rend,szerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
felhasználás,
közléstovábbítás, terjesztés vlgy egyéb módon
tétel útján,
összehangolás vary összekapcsolás,

korlátozás, törlés,

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szelv,
amely a, személyes adatok kezelésénekcéljait és eszközeit önállóan vary máso['i<al együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagiliami joghatáíőzza
me8, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijetölésére vonatkozó különös siemponiokat az uniós

vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelő az egészségüryi intézménybena fentieken belül továbbá a betegellátó (a kezelést
végző olvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésZvel kapcsolatos
tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész), az intézményvezeiő, az adatvédelmi
felelős.

Adatfeldolgoző

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség va5, bármely egyéb szery,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett

Az

azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek szeméIyes adatait az

Adatkezelő

v

aw azAdatfeldol

goző keze|i

Címzett

Az a természetes vagy jogi

s_zemély, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szelv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadikfél-Ó.

Harmadik fél

Az a természetes személy va5, jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely
.syÉ! szerv, aTgly nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az áaadetaótgoióval vag!
azokka] a személyekkel, akik az adatkezelő vary adatfeldolgoző közvetlen iránltása alű
személyes adatok keze]ésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi Incidens
A biztons
adatok vé
közlését v

kezelt személyes

ását, jogosulatian

Egészségüryiadat
A beteg testi, értelmi és 1elki állapotára, kóros szenvedéIyére, valamint a

megbetegedés,

illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla m_=ás szémély
által kÖzölt, illetve az egészségügyiellátó há|őzat által észlelt, üzsgáIt, mért, leképzett vag!
származtatott adat, továbbá az e|őzőel<kel kapcsolatba hozhatő, az azokat UetotyasolÓ
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mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás, stb.) E vonatkozásban a szexuá]is
szokásokra vonatkozó adatok is egészségügyiadatnak minősülnek.

Személyazonosító adat

A családi és utónév, leánykori név, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és
utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, és a TAJ szám. együttesen vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben a]kalmas va$l alkalmas lehet az érintett az-onosítására.

Gyórykezelés
Minden olya1 tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések
megelőzése,, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés kóvetkóztében
kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából ai érintett közvetlen
Üzsgálatára, kezelésére,ápolására, orvosi rehabilitációjára, iliewe mindezek érdekébenaz
érintett üzsgélati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszkÖ?9k, wísyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és bóiegizáIlítást, -valámint a
szülészeti ellátást is.

orvosi titok

domására jutott egészségügyi és személyes
, illefue befejezett gyó$rkezelésre vonatkozó,
mert egyéb adat.

Egészségüryi dokumentáció

Az

egészségÜgyi ellátás során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen
-ás áódon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától va$, formájától

Adatfelelős

Az a kÖzfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű
adatot előállította, illetve amelynek a működése során az adat keletkezett.

Adatközlő

Az a közfeladatot e]látó szerv, amely -ha az adatfelelős nem maga teszíközzé az adatot -az
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány

k

egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáf.érhetővé tételétjelenti.

Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatnak bárki számára va|ő hozzáférhetővé tételétjelenti.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele, megsemmisítése oly módon hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.

Adatmegielölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából

Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésénekvégleges vagy meghatározott
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időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes, fizikai megsemmisítése

Adatvédelem
Az adatok kezelésének, feldolgozásának, továbbításának, nyilvántartásának és az ezzel
kapcsolatos felelősségi üszonyoknak a szabá|y ozását j elenti.

Adatbiztonság

Bármilyen tárgyú, bármilyen formában tárolt adatok fizikai védelme megsemmisülés,

illetéktelen hozzáférés, adathiba, vagy jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Információvédelem

tárolt adat védelmétés az információhordozó megbízható

Bármely információhordozón

működését jelenti a legtágabb értelmezésben,

Információbiztonság

Mind az informatikai eszközökkel,
védelmétés biztonságát jelenti.

mind a haglzományos eszközökkel

kezelt adatok

Informatikai biztonság

Az informatika szakterületéhez tartozó módon előállított, kezelt, gyűjtött, tárolt adatoknak a
jogszabályok és belső szabályozások szerinti védelme.

Kezelést végző orvos
Az egészségügyről szóIő tg97. éü CL[V. törvény 3.§ b) pontja szerinti kezelőorvos. A beteg
adott egészségével,illetve egészségiállapotával kapcsolatos üzsgálati és terápiás tervet

meghatározÓ, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző olvos, illetve orvoiok, akik a

beteg gyógykezeléséértfelelősséggel tartoznak.

Egészségügyi dolgozó

Az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítésselrendelkező személy, továbbá az
egéslségügyiszolgáltatás nyújtásában közreműködő
rendelkező személy.

egészségügyi szakképesítésselnem

Egészségüryi szolgáltatás

Az egészségü8rintézményáltal elvégzett, a beteg 5rórykezelésére irányuló tevékenység.

Betegellátó

A kezelést végző orvos, azegészségügyi szakdo|goző, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos
tevékenységet v égző egyéb személy, a gy őgyszer ész.

Intézményvezető

Az intézmény szakmai vezetőj

e.

közeli hozzátaftoző
A házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott,
ÖrÖkbe fogadÓ,

pont).

a mostoha- és nevelt gyermek, az

a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs (Eütv. 3. § r)

7l26

r#

Szent Lásztó l(órh&z

Adatv é delrni

sz

ab áIg z at

Hatdlyos: zot8. május z5,-től

Sürgős szükség
egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében
azonnali egészségÜgyi ellátás hiányában az érintett közvetlen élefueszéIybekerülne, illetve

Az

súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

közérdekű adat

Egyéb közfeladatot eilátó szerv (állami vagy helyi önkormányzat) vagy személy kezelésében
lévő, nem személyes adat fogalma alá nem eső adat.
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rI. A 97ABALYZAT
II. 1.

LEÍRÁSA

AZ INTÉzBTIADATVEDELEM cBr.re

II.1.1. Az egészségügyiés személyazonosító adat kezelésének

célja

Az

A

egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása.

bet9gellátó eredményes gyó5rkezelési tevékenységénekelősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységetis.
Az érintett egészségi állapotának nyomon követése.
járványügyi érdekből szükségessé váló
iintézkedések
_n9pe_geszségÜgyi, _közegészsésügyi és
megtétele.
A betegjogok érvényesülése.

II.1.2. A rI.1.1. bekezdésben meghatározottakon túl -

törvényben meghatátozott esetekben
lehet adatot kezelni

-

az alebbi célból

Egészségügyi szakember-képzés.
Orvos-szakmai és epidemiológiai üzsgálat, elemzés, az egészségügr ellátás tervezése,
szervezése, költségek tervezése.
Statisztikai üzsgálat.
Tudományos kutatás.

szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi

ffi:T?#lifl

*":ÍLJ,".FZÍ#ífilxT:}ö#t2,-1ffi}

ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása.

A

társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az

egészségi állapot alapján történik.

Az egészségÜgr ellátásokra jogosultak részérea kötelező egészségbiztosítás terhére
igénybe vehető szolgáltatások rendelésénekés nyújtásának, valamint a gazdaságos
gyógyszer,
_gyógyászati segéde_szköz, és győgászati ellátás, rendelési szabáiyai
betartásának a üzsgálata, továbbá a kü]ön jogszabály szerinti szerződés alapján a
jogosultak részérenffitott ellátások finanszírozása, illetve az ártám^ogatás
elszámolása.

Bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló L9g4. éü xXXrV. törvényben
meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés.
A_nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. éü CXXV. törvényben meghatározott
feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében,
Közigazgatási eljárás
S.zabálysértési eljárás.
Ugyészségieljárás.
Bírósági eljárás.
Az érintettnek nem egészségüryi intézményben történő elhelyezése, gondozása.
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A

munkavégzésrevaló alkalmasság megállapítása függetlenül attóI, hogy ezen
tevékenységmunkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos
szolgálati viszony vagy e$,éb jogviszony keretében történik.
Közoktatás, felsőoktatás és szakképzéscéljábót az oktatásra, illetve képzésrevaló
alkalmasság megállapítása.
A katonai szolgáIatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésérevaló
alkalmasság megállapítása.
Munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezze| összefiiggő
ellenőrzés.
Az egészségügyiellátásokra jogosultak részérevényen rendelt 5rógyszer, győgyászati
segédeszköz és győgtászati ellátás folyamatos és biztonságos kisálgáltatZsal illewe
nyújtása érdekében.
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós
eseteket is - kiÜzsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések
megtétele.
Az egészségügyt dolgozóval szemben lefolytatott etikai eljárás.

Eredményességalapú támogatásokban részesülő gyógyszerek, gyógyászati
segédeszkÖzÖk eredményességének, támogatásának megállapítása, -- éJ- ezen
gyó gyszerekke] kezelt kórképek fi nanszírozási elj árásrendj ének alkolása.
Betegút-tervezés.

Az egészségügylsz,glgáltatások minőségének értékeléseés fejlesztése, az egészségügyi
szolgáltatások értékelésiszempontjainak rendszeres felülüzsgálata és fejleútése.--Az egészsé8ü8rrendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése,és értékelése,
Az..egészségüq[ ellátásokra jogosult részérea hatásos és biztonságos gyógyszerelés
elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítáia eűe[ében.
Az Európai Unión belüli határon átnyuló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok
érvényesítése.

A fenti II.r.r. és II.r.z. pontokban meghatározott célo]itól eltérő célra is lehet az érinteü,
itt.t".. t_Örvényes_ vagy meghatalmazott képüselője (a továbbiakban együtt törvényes
képüselő) -megfelelő tájékoztatáson alapuló- írásbeli hozzájárulásával égészségüByi- és
személyazonosító adatot kezelni.

Fentieket meghaladóan egészségügyiadatot csak oly módon lehet kezelni, hogy az érintett
személyazonossága ne legyen megáIlapítható.

rI.1.3. A személyes adatok kezelésénekjogalapja , céIhoz

kötöttség

Az Alaptörvény VI. cikkének (z) bekezdésében biztosított alapjog szerint mindenkinek joga
Van a személyes adatai védelméhez,valamint a közérdekű adatok megismeréséheiés
terjesztéséhez.
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adatkezelés a személyes adatokra vonatkozóan kizárólag a GDPR 6. cikk első
bekezdésébenfoglaltak szerinti alábbi jogcímeken lehetséges:
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez,
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhezszükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, va$l az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséretörténő lépések
megtételéhezszükséges,
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhezszükséges,
- az adatkezelés az érintett vary egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges,
- az adatkezelés közérdekű vary az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- az adatkezelés az adatkezelővagy egy harmadik féljogos 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 ryermek.

Az

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében]ehet, Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelós céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésérealkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig,

Az

adatkezelés célját a jogalapra hivatkozással kell meghatározni, illetve az 5. francia
bekezdés esetén, annak szükségesnek kell lennie valamely közérdekű, vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosíWány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell ]ennie annak
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhezhozzájárult. Az érintett
hozzájárulásának megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia. Az érintett jogosult arra, ho5,
hozzájárulását bármikor üsszavonj a.
A személyes adatok különle8es kate8óriáinak kezelése (faji vagy etnikai származásra, politikai
véleményT e, vallási vagy ülágnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását cé|ző genetikai és
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életérevary
szexuális irányultságára vonatkoző) személyes adatok kezelése a GDPR z. §-ban felsorolt
kivételes esetekben lehetséges.

rr.2. Adatkezelésre jogosultak köre
A Kórházban az egészségügyi és ahozzájuk kapcsolódó személyazonosító adat kezelésére az
alábbiak jogosultak:
a kezelést végző orvos,
az érintett kezelésében, ellátásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó,
az érintett gyórykezelésével kapcsolatos tevékenys éget v égző egyéb személy,
agyógyszerész,
afőigazgatő,
az orvosigazgatő.
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rr.3. Titoktartási kötelezettség
Az egészségüsyi dolgozót, valamint az egész
vagy egyéb jogviszonyban álló más szemé
valamint az egészségügyiszolgáltatás nffitá

vonatkozásában, ido'beli korlátozás nélkü], tit
|rogY az adatokat közvetlenül a betegtől, üzsgálata vagy gyógykezelése során, illetve
kÖzvetetten az egészségügyi dokumentációból ,nagy bármely Űásáódon ismer meg.

A titoktartási kÖtelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott
vagy ajogszabáIy az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.
A betegnek joga van rendelkezni arró|
1ely szgmélyek jogosultak adatainak (teljes va5l
részleges) megismerésére, illetve kiket zár ki annak (teljes vá§ részleges) megismeréiéből. ""
Az adatkezelés során mindvégig biztosítani kell az a
hogy azok megsemmisüljenek, nyilvánosságra kerü
a rra jo gosulatlan személy az adatokh oz hoziáférlen.
magába foglalja, hogy működése során tudomására
törvényben szabályozottak szerint közölheti.

II. 4. Táj ékozódási, táj ékoztatási j og és kötelezettség

Az

érintett, vagy annak törvényes képüselője jogosult a
összefüggésben történő adatkezelésről a rá vónátkozó
személyazonosító adatokat megismerni, az orvosi dokumentác

ssel
és

eni,

valamint arról saját költségére másolatot kapni.
e |e_n!i jog megilleti az érintett közeli hozzátartozőját, kivéve, ha a beteg korábban
másként rendelkezett.

képüselője,

a mege|őző

költségére

Az

egészsé8Ügyi adat felvétele a gyógykezelés része. A kezelőorvos dönti .l, u .ruk-u
szabályainak megfelelően, hogy mely egészségü8}ri adat felvétele szükséges.
Az érí
s tevékenységetvégző egyéb .r.Úély a kezelést
végző
n, illetve a-feladátai tnatasarroz szükséges

mérté

t.

II.5. A ryórykezelés során jelenlévő személyek
A gyógykezelés során a kezelést végző orvoson

b
Az

és egyéb
lehet jelen, akinek a jelenlétéhezaz érintetthozzájári|.

kívül csak az
a nélkül jelen

lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletb
más személy, ha a 5,Ógykezelés rendje több beteg eg},idejű ellátását igényli,
a rendőrség tagja, ha az érintett fogvatartott, vagy személyi védelemró szorul,
bÜntetés-végrehajtó személyzet tagja, ha az érinteit szabadságvesztését tö]ti,
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szakember-képzésrekijelölt intézményben oryostanhallgató, egészségügyi
szakképzésben résztvevő szakdolgozó (de erről a beteget ellátása előtt tájékoztatni

kell),
az a személy, aki az érintett előző győgykezelésében részt vett, akinek a főigazgatő
vaw az orvosigazgató erre engedélyt adott - tudományos kutatás céljából - kivéve, ha
az érintett megtiltja,
a fentieken kívül csak a beteg hozzájárulásával lehet jelen más szeméIy,

II. 6. Adatszolgáltatás az érintett tészérőI
Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása -az

egészségügyi ellátás igénybevételéhezkötelezően előírt személyazonosító adatok és
jogszabályban meghatározott egyéb esetek kivételével- önkéntes.

A

KÓrház egészségügyiszolgáltatásainak önként történő igénybevételeesetén a

gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére szolgáló
hozzájáru,lást az érintett részéről- ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell
tekinteni és erről az érintettet (törvényes képüselőjét) tájékoztatni kell.

Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességénekhiánya esetén az önkéntességet
vélelmezni kell.
Az alábbi esetekben az érintett köteles az adatszolgáltatásra:
ha beigazolódott, hogy a törvényben kiemelt fertőző, vagy fertőzéses eredetű
mérgezéses betegségben szenved,
ha a törvényben felsorolt szűrő- és alkalmassági üzsgálatok elvégzéséhezvanszükség,
ha az adatszolgáltatásra magzat, va$l kiskorú gyermek kezeléséhezvan szükség,
ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából az i]letékes szerv elrendelte (bíróság,
ügyészség), nemzetbiztonsági cél érdekében.

II.7. A ryórykezelés céljából történő adatkezelés
Az érirrtett háziorvosa és a kezelését végző orvos a II.r. pont szerinti cél érdekében- ha az
érintett ezt írásban nem tiltotta meg - jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás
terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az
egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára, A házionos
a hozzá bej elentke,zett biztosított adatait ismerheti meg.

A kezelést végző o|Ivos jogosult áttekinteni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NIIAK)
adatbázisában, hc,gy az általa e]látott biztosítottak mikor, hol és milyen típusíregészségügyi
ellátásokat vettek igénybe a kötelező egészségbiztosításterhére. Ettől az alapértelmezett
szabálytól csak zLbban az esetben lehet eltérni, ha az érintett je\zi a NEAK illetékes
hivatalának, hogy tiltakozik az ellen, hogy otvosai a fenti adatokhoz hozzáférjenek,
Az érintettet a kezelést végző orvos írá_sban (SZ-sg Mor Kezelőorvos betegéletút
lekérdezési lehetősége/tiltakozás - Útrnutató) vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás
lehetőségéről.

Mindkét esetben az érintett a tiltakozását a NEAK honlapján (r,vww.neak.hu) is elérhető

dokumentumot (SZ-sg

Ao3 Kezelőorvos betegéletútlekérdezési
lehetősége/tiltakozás) kitöltve eljuttatja az egészségbiztosításiszerv részéreszemélycsen,
postai Úton vagy ii közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

törvény szerinti el,ektronikus úton juttatja el.
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II.8. Adattovábbítás az egészségüryiintézményrészérőI
k alapján az érintettek adatai (ideértve a

is) az érintetthozzájárulása nélkül is

ha mások életének,testi épségénekés egészségénekvédelme szükségesséteszi,

az érintett további ápolását, gondozásátvégző személyekkel közölni lehet azokat az
egészségÜgyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az érintett egészségügyi
.
állapotának károsodásához vezeüet,

sÜrgős szÜksé8 esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel
ÖsszefÜggésbe hozható minden egészségügyiés személyazonosító adat,'

az érintett választott háziorvosa tészéteabeteg ellenkező tartalmú rendelkezésének

hiányában,
az igazságigyi orvos szakértő részére,
olyan bete_gellátó részére,aki az orvosi üzsgálatban, a kórisme megállapításában, ill. a
gyógykezelésben vagy műtétnél közreműködött,
olyan_ betegellátó részére,amely ugyan nem közreműködött
a fentiekben, de amellyel
az adatok közlése a kórisme megállapítása va$l az érintett további g}ógykezelése
érdekébenszükséges,

A

kezelést végző orvos az érintett egészségügyi- és személyazonosító adatait a
megkeresésnek megfelelő tartalomma] és mélységben - köteles az alábbiakban felsorolt
megkereső szerveknek továbbítani :
büntetőügyben: a nyomozóhatóságnak,
ügyészségnek, bíróságnak, az igazságügyi
orvosszakértőnek,
polgári és közigazgatási ügyben: az ügyésznek, a bíróságnak, az igazságügyi
orvosszakértőnek,
szabálysértési elj árásb ani az elj árást lefolytató szervnek,
hadkÖteles személy esetébel: az illetékes jegyzőnek, hadkiegészítő parancsnokságnak,
katonai egészségügyi alkalmasságot_megállapító bizottságnak, a nemzetbizto"nsági
szol8_álatnak, egészségyvi dolgozóva] szemben folyamatba-n lévő etikai eljárás sorá"n
az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kaűarai szerv
részére.

Ame_nnyiben a megkeresésben az adatkezelés pontos célja és a kért adatok köre nincs
meghatáro nl a, űgy az orvosiga zgató
megfelelő indokolással elutasítja a kérelmet, vá§
ha a kérelem formailag nem megfelelő, kiegészítésrehívja fel az adatkérőt.

A

kezelőorvos kÖteles bejelenteni, ha 8 napon túl syógyuló sérülés feltehetően
bűncselekmény követke zménye.
A kiskorú érintett első ízben tö$énlí egészségü5,i ellátásakor az érintett be|eegyezése nélkül-

a

KÓrház megbízott orvosa köteles

a Kórház

szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha:

feltételezhetŐ,

ho5l a

telephelye szerint illetékes"§ermekjóléti

gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve

elhanyagolás követke zménye,
a 5Yermek e_gészségÜryi ellátása
körülményekről szerez tudomást.

során bántalmazásra, elhanyagolásra utaló
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Annak érdekében, hogy a fent ismertetett eseteken kívül továbbíthatóak legyenek az érintett
egészségügyiés személyazonosító adatai, az adattovábbításhoz szükség vaí az érintett
előzetes írásbeli hozzájárulására.
Minden olyan adat, melyből nem lehet üsszakövetkeztetni az érintett személyére, az érintett
hozzájáru|ása nélkül nyilvánosságra hozható és továbbíüató, időbeli és területi korlátozás
né]kül.

Az olyan adatot, melyből üssza lehet következtetni az érintett személyére, továbbítani lehet a
érintett hozzájárulása nélkül olyan közérdekű feladatot ellátó szerv számára, amely az ilyen
típusúadatot az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül is jogosult nyilvánosságra hozni,
Egészségügyiés személyazonosító adatok csak jogszabályban meghatározott esetekben és
módon, azaz vagy az érintett hozzájárulásával vagy jogszabály felhatalmazásáva|
továbbíthatók, illetve kapcsolhatók össze. A különböző forrásből származó adatokat csak
addig az időpontig és olyan mértékiglehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a
gyógykezelés, a közegészségügyi és járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül
szÜkséges. Amennyiben erre vonatkozóan az adatkezelőnek bármilyen aggálya merül fel, úgy
a szükséges mértéket az adatvédelmi biztos dönti el.
Ugyanezen feltételek szükségesek az egészségüsr és személyazonosító adatok helyesbítése és
törlése esetén is, amennyiben azt nem maga az érintett kéri.

II.9. Adattovábbítás

külfiildre

Adatot külföldi adatkezelő részérecsak abban az esetben lehet továbbítani, ha ahhoz az
érintett hozzájárult vagy jogszabály lehetővé teszi.
Külföldre csak akkor lehet egészségügyiés személyazonosító adatot továbbítani, ha külföldön
megfelelően biztosíüató az adatok védelme. Az adatvédelemről a külföldi megkereső
szervnek vagy személynek hitelt érdemlően kell okiratban nyilatkoznia.

is

II. 10.

Közegészségüsli, j árványüryi célból történő adatkezelés

A Kórház haladéktalanul köteles továbbítani a -az érintett lakóhelye, tartózkodási
helye, illetve munkahelye szerint illetékes- Vas Megyei Kormányhivatal

NépegészségügrOsztálya fe|é az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyiés
személyazonosító adatot, ha:
. feftőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül föl,
. fo8lalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja merül föl, vagy
. az érintett foglalkozása gyakorlása közben egészségrekáros anyag hatásának
van kitéve, és szervezetében az anya1 koncentrációja a megengedett mértéket
meghaladja.
A Vas Megyei Kormányhivatal NépegészségügylOsztálya közegészségügyi vagy
járványügyi közérdekre hivatkozva
. az anonim szűrőizsgálat HIV fertőzött és AIDS beteg kivételével- kérheti az
érintett szeméIyazonosító adatait.
Valamely anyag által okozott mérgezés előfordulása esetén a Kőrház továbbítja az
egészségügyiadatokat az Egészségügr Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat részére.
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az érintett annak megállapítása érdekében, hogy HrV űrusával
fertőződött-e
személyazonossá8ának e|őzetes felfedése nélkül - szűrőizsgálaton kíván részt
venni, személyazonosító adatait a betegellátó részérenem köteles átadni.

Amennyiben

.

A közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelésre vonatkozőan a részletes listát az
egészségÜryi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről, és védelmérőlszóló
t997. éi XLVII. törvény r-3. számú melléklete tartalmazza.

II. 11.

Népegészségügyicélból történő adatkezelés
Amennyiben az érintett újszülött vagy csecsemő a BNO szerinti valamely veleszületett
rendellenességben szenved, a kezelést végző orvos az érintett személyazonosító
adatait és egészségügyi adatait, valamint törvényes képüselője nevét, illetve lakcímé
továbbítja a külön jogszabály szerint vezetett Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartása (VRONY) részére.
Amennyiben a magzatnál veleszületett rendellenességre utaló elváltozást észlelnek, az
előző pont szerint kell eljárni, és az érintett személyazonosító adatain a várandós anya
adatait kell érteni.
spontán va$, indukált magzati halálozás, illetve halvaszületés esetén a vRoNy által
küldött kérdőívet a kezelőorvos tölti ki.
Daganatos eredetű betegség észlelése esetén a Kórház továbbítja az érintett
egészségÜgyi és szeméIyazonosító adatait a külön jogszabály szerint vezetett Nemzeti
Rákregiszternek.

II.12. Statisztikai célúadatkezelés
Az érintett egészségü$li adatai statisztikai célra - az alábbi
kivételével - személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők:

bekezdésekben foglaltak

Az

egészségügyi és személyazonosító adat statisztikai cé]úfelhasználásáraszemélyazonosításra alkalmas módon- az érintett írásban hozzájáru|t.
Élve születés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes
anyakÖnyrvezető Útján a Központi Statisztikai Hivatal részéreaz egészségügyi és
személyazonosító adatokat át kell adni. A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos
_események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési kötelezettsége során a
betegellátó megismerheti és továbbíüatja élve születés esetén a gyermek szülei,
halálozás esetén az életben lévő házastárs személyi azonosítóját.

II.13. Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
Tudományos kutatás céljából a főigazgató vagy az orvosigazgató engedélyével a tárolt
adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek
egészségÜgyiés személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett
szemé|yazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt
adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.
A fenti bekezdés alapján a tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés
céljáról és időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás kötelező megőrzési
ideje ro év.
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A kutatási kérelem megtagadását a főigaz1atő vaw az oruosigazgatő köteles írásban
megindokolni.

II.l.4. Az egészségüg]riés személyazonosító adatok

nyilvántartása

Az érintettről felvett, az

egészségügyie]látás érdekébenszükséges egészségügyi és
személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az

adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia keII az adattovábbítás címzettjét,módját,
időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan
adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok védelmét. A kezelést végző orvos
az á|tala vaw az e$,éb betegellátó által felvett _a gyó5lkezelés vagy a közegészségüry
járványügy szempontjából jelentős- egészségügyi adatokról, valamint a saját tevékenységéről
és intézkedéseiről feljegyzést készít,A feljegyzés a nyilvántartás részétképezi.

A KÓrház nyilvántartja azokat az érintetteket, akikrőI bebizonyosodott vagy valószínűsíthető,
hogy fertőző betegségben szenvednek.

Ezze| összefüggésben nyilván kell tartani a megelőző $rógyszeres kezelésre, a
szűrőizsgálatra, a járványtigyi megfigyelésre, a járványügyi ellenőrzésre, a jáwányugr

zár|atra kötelezett személyeket, a védőoltásra kötelezett személyeket, továbbá azan
személyeket, akik kábítószer-éWezők, gyó$lszert kóros mértékbenfogyasztók, illetve egyéb,
hasonló jellegű függőséget okozó anyagot használnak.
Az orvosigazgatő köteles a Kórházra vonatkozóan, a Kórházból továbbított adatokról (a beteg,
ahozzátartozŐ, a beteg által erre felhatalmazott személy, továbbá kötelező adatközlés esetei)
folyamatos sorszámozással és évszámmal ellátott nyilvántartási könyvben naprakész
nyilvántartást vezetni.

II.15. Az egészségügyidokumentáció megőrzése
Az

egészségügy, dokumentáció részétképező iratok megőrzéséértannak az osztállmak a

vezetője felelős, ahol az adott üzsgálati eredmény keletkezett.

Az egészségügr dokumentációt valamennyi részévelegyütt 3o éüg, a zárójelentést 5o éüg
kell megőrizni.

A képalkotó eljárással készült felvételt a keletkezéstől számított 10 éüg, a felvételről készült
leletet a készítéstőlszámított 3o éüg kell megőrizni.

az orvosi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező
nyilvántartási időt követően át kell adni a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyr.tár és
Levéltár részére.

Amennyiben

Az adatmegőrzés érdekében folyamatosan biztosítani kell, ho5y az adathordozó az adott
technikai feltételek mellett olvasható maradjon, vagy olvasható áIlapotba kerüljön.
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Egészségugytadatok, betegdokument áciő kérés,kiadás

Az

egészségügr dokumentáció másolatának kiadására vonatkozó megkeresést a
főigazgató az orvosigazgatő részéreszignálja ki, aki indokolt esetben bevonja a
Kőrház Jogi Képüselőjét, de minden esetben bevonja az Adatvédelmi tisztviselőt.

A

magánszemélytől érkező megkeresést a Kórház címérekell megküldeni a
mindenkoriíőigazgatő részére.A kérelmek eredeti példányban megőrzésre kerülnek a
Kőrház Központi titkárság lrattárában, valamint iktatásra kerülnek az iktató
programban.
A megkeresés érkezhet postai úton, telefaxon, szkennelt formában, elektronikus
levéIben, vagy személyes átadással.

Egészségügyi dokumentáció másolata az arra jogosult hatóság, bíróság, igazságügyi
szakértő által, a felhasználás céljának pontos megjelölése esetén, annak keretében
adható ki.
Amennyiben a dokumentáció kiadhatóságának feltételei fennállnak, az ij;gytntéző
Orvos éslvagy Apolási Igazgatóság továbbítja a megkeresést a Betegfelvételi
egységhez, vaw az érintett szakrendelésne\, amely 5 napon belül köteles a kért
dokumentáció másolatát az Orvos éslvagy Apolási lgazgatőság részéremegküldeni.
Eredeti dokumentáció kiadása nem megengedett!
Amennyiben a kiadhatóság feltételei fenn állnak, vagy nem áIlnak fenn, erről a
Kérelmező minden esetben tájékoztatást kap postai vagy elektronikus úton, és
szükség esetén az Igénylőt hiánypótlásra szóIítja fel.
A Kérelmező á|tal kért orvosi dokumentáció hiteles másolata az lgénylő szemé|y
részéreszemélyesen kerül átadásra, tételes irat átadás /átvéte|ijegyzőkönyv felvétele
és az átadás/átvétel tényénekegyidejű igazolása mellett.
A kérelemben megfogalmazott feladatok intézésecéljából a mindenkori kijelölt
ügyintéző írásban tájékoztatja az lgénylőt a dokumentáció kiadásának várható
költségeiről, valamint arról, hogy a számla befizetése a dokumentáció kiadásának
feltétele. A befizetés személyesen a kórház pénztárában, vagy csekken, vagy
átutalással történhet. Az orvosi dokumentációt abban az esetben adja ki a Kőrház az
Igénylő részére, ha a megjelölt költséget megfizette. Az orvosi dokumentáció
másolásának és kiadásának költségeit a Térítésidíj szabá|yzat tartalmazza. A
dokumentáció kiadása történhet személyes áwétel útján, vagy postai úton történő
továbbítássa|, az Igénylő kérésénekmegfelelően. Amennyiben személyesen nem az
Igénylő veszi át az iratokat, úgy szükséges csatolni az áwételre feljogosító
meghatalmazást. Ennek hiányában a dokumentáció nem adható ki.

II.t7. Dokunnentáció és adattárolás
A betegellátó osztályon, ahol az érintett megbetegedésével,testi, lelki, értelmi állapotár,al, az
el]átás körülmén;leire utaló, személyi illetve betegadatokat tárolnak, gondoskodni kell a
szakszerű tárolásról, A dokumentumok tárolási és selejtezési rendjéről az Iratkezelési
szabályzat rendel}iezik.
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II.18. Egészséguryi és személyazonosító adatok

meg§emmisítése

A 3o illetve 5o

éves Őrzés után az egészségüsrdokumentációt meg kell semmisíteni. A
megsemmisítés alól kivételt képeznek azok a dokumentumok, amelyek:a győgykezelt személy 3o évnélkorábbi kezelésévelkapcsolatba hozhatók, v&gy
tudományos jellegűek.

A megsemmisítésalóli kivételre a betegellátó osztály vagy részlegvezetője
orvosigazgatónak.

tesz javaslatot az

m9gsemmisítendő
{elszállításra

dokumentációt a Selejtezési Bizottság jegyzőkönyvbe veszi, majd az
szolgáló zárhatő konténerbe helyezi.
Olyan eljárással történhet a me8semmisítés, amely lehetetlenné teszi a dokumentumok
rekonstruálását.

A _selejtezéshez és megsemmisítésre való előkészítéshezselejtezési tervet kell készíteni. A
selejtezés és előkészítésterv szerinti végrehajtását a Kórház adáwédelmi felelőse ellenőrzi.
e1.._ rÓlház (meglratározott tárgyu) dokumentumainak megsemmisítésre történő
előkészítésénekellenőrzéséről jelentés készül. A jelentés réJze a megsemmisítési
dokumentációnak.
A KÓrház főigaz_gatőja -az orvosigazgatíjavaslata alapján- dönt a kötelező nyilvántartási időt
kÖvetően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy megsemmisítésérő),, az általános
tudomány- és kultúrtörténeti okokra figyelemmel.

A megsemmisítésre v_onatkozó engedélyt a jelentés alapján a Kórház főigazgatója adja meg,
mint a KÓrházon belül az egészségügyi és személyazonosító adaiof véáehéért,á
nyilvántart ás megőrzéséértfelelős személy.

A megsemmisítést dokumentálni kell, melynek a következőket kell tartalmaznia:
a megsemmisítés jogszabályi alapja,
a megsemmisítés helye,
a megsemmisítés ideje,
a megsemmisítés alá vont iratok terjedelme,
- papír alapú dokumentáció esetén,
digitális adathordozón tárolt dokumentáció esetén,
a megsemmisítés alá vont iratok évköre,
a megsemmisítésieljárás leírása,
papír alapú dokumentáció esetén,
digitális adathordozón tárolt dokumentáció esetén,
a megsemmisítésbenrészt vevő adatfeldolgozó adatai,
a megsemmisítésnél jelen lévő személyek adatai,
a megsemmisítés végrehajtásáért felelős személy adatai,
a megsemmisítendő dokumentumok felsorolása külön jegyzékben,
papír alapú dokumentáció esetén,
digitális adathordozón tárolt dokumentáció esetén,
a dokumentum készítésénekhelye, ideje, készítőjénekés jóváhagyójának adatai.
A megsemmisítésről szóló dokumentációt áin. zo éüg kell ;.iá;Í;"i- Á dok,r-entáció
előkészítésénél,
értékelésénél
a területileg illetékes közlevéltárát - szükség esetén
szaktanácsadásra fel lehet kérni.
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II.19. Adatfelvétel és módosítása

Az

egészségü8r és személyazonosító adatok kezelése során biztosítani kell az adatok
biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,megsemmisüléssel,

megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azol<hoz illetéktelen
személy ne férjen hozzá.

Az

adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel
időpontját és az adatfelvevő személyét.
Az egészségüsyl dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot -az adatfelvételt
követően- úgy kell kijaűtani vagy törölni, ho$l az eiedetilÓg-ielvett adat megállapítható
legyen. A módosítást kézjeggyel el kell látni,

A nyilvántartott adatokról, az egészségügyi dokumentációról az adatkezelő hiteles másolatot
készít,ha ezt az adatbiztonság vagy a tárolt adatok íizikai védelme, illetve azt törvényben
előírt adatközlési kötelezettség szükségessé teszi.

Az _egészsésÜsr és személyes adatokat ért sérülésvagy megsemmisülés esetén a
rendelkezésre álló adatforrásból meg kell kísérelni - a lehetiéges mértekig - a károsodott
adatok pótlását.

SérÜlt adat pótlására annak a szervezeti egységnek a vezetője felelős, ahol a sérülés
be_kÖv_etkez9ü, A pótolt adatokon a pótlás tényétfel kell tüntetni. A pótlásról jegyzőkönyvet
kell felvenni.

II.2o. Adatvédelem az elektronikus adatkezelés során
Az

informatikai rendszerben történő adatkezelést/tárolás, adatmentés, adathozzáférés,
adatmódosítás, adattörlés, adatbiztonság szabályait az Informatikai biztonsági szabályzat
tartalmazza.
rI.

2

1.

Az intézetíadatvédelmi tisztviselő személye, feladatai

A KÓrházon belül az egészségügyl és személyazonosító adatok védelméért,a nyilvántartás
megőrzéséérta főigazgató felelős. A Kórházban szelvezeti egységenként zo főnél több

adatkezelőt Íoglalkoztató munkáltató esetén a főigazgatő -szérvezeti egységenkéntadatvédelmi felelősöket jelölhet ki (r. számú melléklet: Megbízás adatvédelmi rejótOsi feladat
ellátására).

Adatvédelmi felelős lehet: szakorvos, vaw 2 éves joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi
végzettségűszemély, va§l felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésUÓn tegálalU z
év gyakorlatot szerzett személy lehet.

Az intézeti adatvédelmi tiszMselőt a GDPR 37. cikke alapján a f,őigazgató jelöli ki. Az
adatvédelmi tiszMselő jogállására a GDPR 38. cikkének rendólkezéseit kóil álkalmazni.

Az intézeti adatvédelmi tiszMselő feladatait elsődlegesen a GDPR 39. cikke határozza meg,
ezen túl az adatvédelmi tiszMselő jelen szabályzat kereteiben -az adatvédelmi felelősöli
bevonása útján-:
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gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
ellenőrzi az adatkezelést végzők tevékenységét,
k_ezdeményezi az adatvédelem területén kifejlesztett új technológiák és eszközök
alkalmazását
biztosítja az adatkezelők, és adattovábbító személyek adatkezelési oktatását,
tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba való betekintést,
megtagadása esetén annak indokát adja,
gondoskodik az Adatvédelmi szabá|yzat elkészítéséről,
dÖnt a kÖtelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további
tárolásáról, megsemmisítéséről(iratkezelés, selejtezés).
Az intézeti adatvédelmi tiszMselő kötelezettségei, jogai:
Foly_amatos tájékoztatást ad a főigazgató részéreaz adatbiztonsági/adatvédelmi
feladatokról, adatvédelemmel kapcsolatos problémákról.
KÖveti a rendeletek,jogszabályokváltozásait, teendőkről tájékoztatja afőígazgatőt.
KÜlÖnleges, az Adatvédelmi szabályzatban nem meghatározott aditkezeléssel
kapcsolatos igényeket elbíráIja, engedélyezi.
Ellenőrzi az adatvédelmi felelősök tevékenységét.
Tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba történő
betekintést.
Gondoskodik az adaWédelmi szabályok betartásáról.
Javasolja és_ támogatja az adaFlédelem, illetve adatbiztonság területén kifejlesztett új
technológiák és eszközök alkalm azását.
DÖnt a kÖtelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további
tárolásáról, v&gy megsemmisítéséről.
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III. Z^Ró RnNonLKEzÉsEK
A szabályzat rendelkezéseit a
kell alkalmazni. Az ,Ádatvédelmi szabáIyzat" folyamatos

Jelen szabáIyzat 2018. május z5. napjától lép hatályba.

hatályba lépéstkövetően

karbantartásáról az ápolási igazgatő, illetve az általa kijelölt személy(ek) gondoskodnak.

Az ,,Adatvédelmi szabá|yzat" eredeti példányát az IntézményKözponti titkárságán kell
megőrizni, főbb rendelkezéseit a belső szervezeti egységek felelős vezetőinek kell az
érintettekkel ismertetniük, legkésó'bb a hatálybalépést követő 3o napon belül, melyet
aláírásukkal a ,,Belső oktatási napló" elnevezésű IntézményiISO nyomtawányon igazolnak A

belső szervezeti egység vezetői kötelesek ahiányző munkatársakat pótoktatásbaniészesíteni,
a munkába állást követően 5 napon belül.

A

szabá|yzat az Intézmény minden munkavállalója számára a hatálybalépést követően az
Intézmény belső informatikai hálózatán elérhető a t^o.2.o.t23:8o8o/GMDoOC internetes
elérésiúton, a Minőségügyi Rendszer programban.

Jelen szabá|yzat ismerete minden dolgozó munkaköri kötelessége, ezért az adott belső
szervezeti egysQs vezetője köteles a szabá|yzat állandó betekintés jogát a dolgozóknak
biztosítani, az adott szervezeti egység területén legalább egy számítógépón.
Ajelen szabályzat hatályba lépésévelegyidejűleg a Kórház korábban kiadott, erre vonatkozó
szabályzata és módosításai hatályát veszítik.

zz/z6

Szent LőszIó Kórhdz

A<lc.tu é de lrni s z abálg zat
IIatályos: zot8. mújus z5.-től

Melléklet

4lz6

szent László kórhőz

Adc'tu é delmí s z ab őIy z at

7.

7.

szátnú Melléklet

szűtttű rnelléklet

Megbízás adatvédelmi felelősi feladat ellátására
Alulírottak

megbízom

........ munkatársat azza|, hogy a Szent LászIő
kórházban Intézeti adawédelmi felelősi feladatokat lásson el.

Megbízatása keretén belüli feladata a jelen megbízással a Kórházban az Adatvédelmi,
adatkezelési szabá|yzatban előírt adatvédelmi, adatliezelési szabályok betartása/betartatása.
Jelen Megbízás:
- a besorolási illetményt nem érinti,
- az aláirás napján lép hatályba, határozatlan időre szól, s üsszavonásig érvényes;.
Sárvár,

munkáltatói jogkör gyakorló
Jelen Megbízásban foglaltakat elfogadom, és magamranézvekötelezőnek

tartom.

intézeti adatvédelmi felelős
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2. szatnú melléklet
Kezelőorvos betegéletút lekérd ezési
lehető s égeltiltakozás
fisztelt Nemzeti Bgészségbiztosítási Alapkezelő!
Alulírott:
TAJ szám:
Születési hely:

születési
időpont:
Lakcím:

Az

egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és

éü XLVII.

törvény 11.§ (s) bekezdése alapján
kifejezetten tiltalcozorn az ellen, hogy a kezelésemet végző orvosok az
általam a kötelező egészségbiztosításterhére igénybevett egészségügyi

védelmérőlsző|ő t9g7.

ellátások adata,iról tudomást szer ezzenek.

Kérem ezért, hogy jelen nyilatkozatom a NEAK elektronikus lekérdező
rendszerében l<erüljön rögzítésre annak érdekében, hogy a kezelésemet
végző orvoso,k a rám vonatkozó, a NEAK által finanszírozott egészségügyi
ellátások adataihoz ne férhessenek hozzá.

Kelt: év hó nap
Tisztelettel:

aláírás
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3. szdlnű melléklet
Kezelőo rvo s b etegéletútl ekérdez é si
lehető s ége/tiltakozás

Utmutató

Országos Egészsé6biztosításiPénztár

rőleRzcnró
Tisztelt BiztosÍtottl
Tisztelertel tájékoztatjuk, ho8y 2014, január 1. nap,iától tnegváltoztak az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó szenrólyes adatok kezelésóről és védelméről
szóló r9si. evi

xLvll. törvény (továbbiakban Eüak.) orvosi adatkeeelésre vonatkozó szabályai

alábbiak slerint:

az

f) kezelést végző orvos: az egészségügyről szóló 1997. évi cLlV. töívény 3. § l,/
pontja szerinti kereíőorvos.'.
,,3. §

,,tr.§(
szerinti
érintett
adatalró
elektron

lésétvé
írásban
erhére i
adatok

bejelentkézett bíztosltott adátait ismer

sftja

_sz

írásban vagy szóban tájókoztatja e tilta

az egészsé6biztosításí szerv résréresr
halósági e|járás és szolgáhatás ált
elektronikus úton juttatja el,''

lmében a kezelést végző orvos jogosult áttekintení az
Pénztár adatbázisában. ho3y az általa ellátott
yen típusúegészsé6ügyi ellátásokat vettek igénybe a
hére.

Budapest, 2013. december 30.
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