Jávorszky Ödön Kórház
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez a tájékoztató a Jávorszky Ödön Kórházat (a továbbiakban: szolgáltató) felkereső
személyek adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
Kérjük, olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megtudja, hogyan kezeljük a
személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Ha további kérdése
merül fel, azt felteheti a szolgáltatónak.
Az adatkezelő az Ön adatai esetében a szolgáltató. Adatkezelésnek nevezzük a személyes
adatokon végzett bármely műveletet, így adatkezelés a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér- hetővé tétel, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Személyes adatnak nevezzük a konkrét, beazonosítható személyre vonatkozó bármely
információt. Személyes adatai körében az Ön által megadott személyazonosító adatait,
valamint egészségügyi adatait kezeljük. Egészségügyi adatok a vizsgálati eredményei, az Ön
állapotával kapcsolat feljegyzések, de minden olyan egyéb adat is, amely az Ön fizikai, lelki
állapotára, betegségeire vonatkozó információ, továbbá az ezeket befolyásoló és az ezekből
származtatott adatok. Egészségügyi adat az olyan adat is, amelyet ellátása során a
szolgáltató hoz az Ön tudomására egészségével kapcsolatban.
Mivel Ön önként kereste fel szolgáltatót, a törvény alapján egészségügyi és személyazonosító
adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását megadottnak tekintjük. Ezzel együtt
lehetősége van bármely adatának kezelését, illetve bármely (nem törvény által elrendelt)
adatkezelési mozzanatot megtiltani. Előfordulhat, hogy az adatkezelés megtiltása
hátrányosan befolyásolhatja az Ön egészségügyi ellátását az előálló információhiány miatt,
ilyen esetben tájékoztatjuk Önt adatkezelésével kapcsolatos döntésének lehetséges
hátrányairól.
Az adatkezelésünk elsődleges célja az Ön egészségügyi ellátása, de más, törvényben
meghatározott célokból (például egészségbiztosítási finanszírozás, hatósági eljárás) is
történhet adatkezelés. Amennyiben az adatkezeléshez az Ön hozzájárulása szükséges, ezzel
kapcsolatban külön megkeressük Önt.
Az egészségügyi dokumentációt a törvényben foglalt ideig, általában 30 évig őrizzük meg.
Adatainak védelméért a szolgáltató mindent tőle telhetőt megtesz. Ha ennek ellenére
adatait érintő nem várt esemény következik be (például illetéktelen személy hozzáfér
adataihoz), a szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a felügyeleti hatóságot, megkísérli
elhárítani a problémát, és amennyiben magas a kockázata annak, hogy Önt sérelem éri vagy
jogaiban korlátozzák a történtek, Önt is tájékoztatja.
Önnek a következő legfontosabb jogai vannak a szolgáltató által kezelt adataival
kapcsolatban:
a) Megismerheti kezelt adatait, és azt, hogy történik-e az Ön adataira nézve adatkezelés,
adataiba betekinthet, róluk másolatot kérhet.
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b) Kérheti elavult vagy helytelen adatának kijavítását.
c) Kérheti adatainak törlését, kivéve a törvény által kötelezővé tett adatkezelés esetén.

d) Korlátozhatja adatainak kezelését, ha vitatja azok pontosságát, ha az adatkezelést
jogellenesnek véli, de ellenzi az adatainak törlését, ha nekünk már nincs szükségünk
adataira, de Ön kéri azokat, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került
elbírálásra a tiltakozás jogossága.
e) Kérheti személyes adatainak harmadik
továbbküldését, vagy ezt meg is tilthatja.

személy

számára

történő

átadását,

f) Tiltakozhat a személyes adatának használata ellen, amennyiben az véleménye szerint az
Ön által adott felhatalmazás vagy a törvény által lehetővé tett kereteken túlterjeszkedve
történik. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak
eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és
az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz,
illetve adatkezelési jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
A szolgáltató mint adatkezelő adatai:
Jávorszky Ödön Kórház
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
weboldal: www.javorszky.hu
kapcsolattartás:
06-27-620-602:
vacikorhaz@javorszky.hu:
Adatvédelmi felelős neve: Havasi József
Elérhetősége:
Postai úton:2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
e-mailben:havasi@javorszky.hu
telefonon:06-27-620-620/1153
Adatvédelmi kérelmek benyújtása:
postai úton: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
e-mailben: privacy@javorszky.hu
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Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36
1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu.
Az adatvédelmi jogviták bírósági lefolytatása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per az
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az adatkezelésünkre vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következő jogszabályokban
találhatók meg:
- 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; GDPR)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
A fentiekkel kapcsolatos további kérdés, észrevétel esetén forduljon bizalommal a
szolgáltató munkatársaihoz vagy fent megadott elérhetőségeken!
A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSÉNEK RÉSZLETES MEGISMERÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJE
MUNKATÁRSAINKTÓL, ILLETVE OLVASSA EL ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATUNKAT, MELYET
VALAMENNYI SZERVEZETI EGYSÉGÜNKBEN ELHELYEZTÜNK, ÉS www.javorszky.hu
HONLAPUNKON IS MEGTALÁLHAT.
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