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II. TÖRZS RÉSZ 

II.1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

(1) Az UROMED DIAGNOSZTIKA Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztató elfogadásával első sorban 

▪ a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 

2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikkének, 

▪ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § szakaszának, 

▪ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII törvény (a továbbiakban: Eüak.) és a 

▪ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről szóló 62/1997. (XII.21) NM rendeletnek 

való megfelelés érdekében intézkedéseket hoz abból a célból, hogy az egészségügyi és 

személyazonosító adatok kezelésében érintett természetes személyek részére minden 

lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az 

érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik gyakorlásában. 

(2) Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által a Margit Medical Center 

(1027 Budapest, Henger utca 2/B.) egészségügyi központban végzett vizsgálatokra 

bejelentkező, az Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő 

személyek és képviselőik (meghatalmazottak és törvényes képviselők) (a továbbiakban: 

Érintettek) személyes adatainak kezeléséről átfogó tájékoztatást nyújtson. 

(3) Jelen Tájékoztató kifejezetten azon személyek számára tartalmaz releváns információkat, 

akiknek személyes adatait az Adatkezelő az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatban kezeli. 

II.2. Az Adatkezelő adatai 

Név UROMED DIAGNOSZTIKA Egészségügyi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23. 3. em. 6. 

Telephely 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép. fszt. 

Cégjegyzékszám Cg. 01-09-969873 

E-mail címe uromed@uromed.hu 

Telefonszáma +36-1-332-7936 

Fax száma +36-1-332-7936 

Honlap http://margitmedical.hu/; http://www.drfabiankaroly.hu/ 

Az Adatkezelő 

képviselőjének neve és 

elérhetősége 

Dr. Fábián Károly ügyvezető; e-mail címe: 

uromed@uromed.hu; Telefonszáma: +36-1-332-7936 

Az adatvédelmi 

tisztviselő neve és 

elérhetőségei 

Dr. Kiss Ráhel; e-mail címe: adatvedelem@uromed.hu, 

telefonszáma: +36 30 699 43 72; levelezési címe: 1400 

Budapest, Pf. 1. 

II.3. Adatkezelési tevékenységek leírása 

(1) Kapcsolattartással, időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés 

mailto:uromed@uromed.hu
http://margitmedical.hu/
http://www.drfabiankaroly.hu/
mailto:uromed@uromed.hu
mailto:adatvedelem@uromed.hu
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Tevékenység leírása: Időpontfoglalás kizárólag telefonos úton és személyesen lehetséges 

az egészségügyi központ recepcióján dolgozó munkatársaknál. Az előjegyzést 

elektronikusan vezetjük. 

 

Érintettek köre: aki az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásait igénybe 

kívánja venni 

Az adatkezelés célja: az egészségügyi ellátás céljából érkező betegek számára 

időpont biztosítása, a szolgáltatás szervezése  

a telefonszám és e-mail cím esetén a betegekkel való 

kapcsolattartás a szolgáltatás szervezése körében 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az 

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 

[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont második fordulata]. 

Kezelt adatok köre: a beteg 

➢ neve, 

➢ születési dátuma, 

➢ telefonszáma, e-mail címe, 

➢ igénybe kívánt venni szolgáltatás típusa 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

az adatfelvételtől számított 30 év (Eüak. 30. §). 

Amennyiben a vizsgálaton a Beteg nem jelenik meg vagy 

azt lemondja, az előjegyzési lapon feltüntetett személyes 

adatait a lemondást vagy a vizsgálati időpontot követő 30 

napon belül töröljük 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem foglalható időpont 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

az időpontot foglaló személy adja meg, aki lehet a beteg 

vagy képviseletében eljáró más személy (pl. kezelőorvos, 

hozzátartozó, törvényes képviselő) 

Különleges adat 

kategóriája: 

egészségi állapotra vonatkozó adat 

Különleges adat 

kezelésének további 

feltétele: 

egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása [GDPR 9. cikk 

(2) bek. h) pont]. 

(2) Betegfelvétel 

Tevékenység leírása: A bejelentkezés és a páciens azonosítása az Adatkezelő által 

szabályozott formában történik. A páciens köteles személyazonosságát személyazonosító 

okmánnyal igazolni valamint lakcímkártyáját bemutatni. Betegfelvételkor az Adatkezelő 

elektronikus információs rendszerében rögzítik a páciens ellátáshoz és 

személyazonosításához szükséges személyes adatait. Szükség esetén a páciens írásbeli 

hozzájárulását adja a vizsgálat vagy beavatkozás elvégzéséhez. Az adatok tárolása részben 

papír alapon, részben elektronikusan történik. 

 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: 
az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának 

előmozdítása 
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a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének 

elősegítése 

az érintett egészségi állapotának nyomon követése 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont és az Eütv. 136. § és 3. § p) pontja]. 

Az adatkezelés nem önkéntes, független az Érintett 

akaratától 

Kezelt adatok köre: a páciens 

➢ neve, 

➢ születési neve, 

➢ anyja születési neve, 

➢ lakóhelye, 

➢ TAJ száma, 

➢ születési helye és ideje, 

➢ neme, 

➢ állampolgársága. 

a hozzájáruló nyilatkozatban megadott egészségügyi 

adatok, amelyek megadása szükséges a vizsgálat vagy 

beavatkozás kockázatainak csökkentéséhez, a vizsgálat 

vagy beavatkozás elvégzéséhez 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

az adatfelvételtől számított 30 év (Eüak. 30. §) 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem nyújtható egészségügyi szolgáltatás 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

a páciens adja meg. 

 

Különleges adat 

kategóriája: 

az egészségi állapotra vonatkozó adat 

Különleges adat 

kezelésének további 

feltétele: 

orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy 

kezelés nyújtása [GDPR 9. cikk (2) bek. h) pont]. 

Adattovábbítás: a Needit Kft. által üzemeltetett betegnyilvántartó rendszer 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

folyamatos 

(3) A páciens kapcsolattartási adatainak kezelése 

Tevékenység leírása: A betegfelvételkor a páciens, törvényes képviselője vagy helyettes 

döntéshozója megadhatja kapcsolattartási adatait a pácienssel, törvényes képviselőjével, illetve 

helyettes döntéshozójával való folyamatos kapcsolattartás biztosítása, folyamatos kezelés esetén a 

betegtörténet végigkísérése, valamint a vizsgálati eredmények közlése érdekében érdekében. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens, 

törvényes képviselője vagy helyettes döntéshozója 

Az adatkezelés célja: 

kapcsolattartás 

vizsgálati eredmények közlése 

betegtörténet végigkísérése 
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Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben az Érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. 

b) pontja]. 

Kezelt adatok köre: a páciens, törvényes képviselő vagy helyettes döntéshozó 

➢ telefonszáma, 

➢ e-mail címe. 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

az adatfelvételtől számított 30 év (Eüak. 30. §) 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

Nem tudjuk teljesítési az egészségügyi ellátás  nyújtására 

létrejött szerződést. 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

a páciens, törvényes képviselője, illetve a helyettes 

döntéshozó adja meg. 

 

(4) Egészségügyi ellátással kapcsolatos adatkezelés 

Tevékenység leírása: Az ellátott páciensek adatait a kezelés érdekében és a jogszabályok 

rendelkezése folytán kötelesek vagyunk kezelni. A szükséges adatok körét a jogszabály és 

a szükséges kezelés, ellátás határozza meg. Egyes kezelések esetén az adatokat 

továbbítanunk kell. Az adatok tárolása papír alapon és elektronikusan történik. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának 

előmozdítása 

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének 

elősegítése  

az érintett egészségi állapotának nyomon követése 

a páciens vizsgálata, kezelése, dokumentáció elkészítése 

és a jogszabályi megfelelés 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont és az Eütv. 136. § és 3. § p) pontja]. 

Az adatkezelés nem önkéntes, független az Érintett 

akaratától 

Kezelt adatok köre: Érintett által önként megadott adatok, és a kezelés, ellátás 

során keletkezett egészségügyi dokumentáció 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

az adatfelvételtől számított 30 év, képalkotó-diagnosztikai 

felvételek esetében 10 év (Eüak. 30. §) 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem nyújtható egészségügyi szolgáltatás 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Érintett önként adja meg, illetve a kezelés vagy ellátás 

során keletkezik. 

Különleges adat 

kategóriája: 

az egészségi állapotra vonatkozó adat 



Nyilvános! 

UROMED DIAGNOSZTIKA Kft. 

T-U-01 – Adatkezelési tájékoztató az egészségügyi ellátással kapcsolatos személyes 

adatok kezeléséről  

 

 

 

Hatályos: 2021. augusztus 24.  Oldalszám: 8/24 
 

Nyilvános! 

Különleges adat 

kezelésének további 

feltétele: 

orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy 

kezelés nyújtása [GDPR 9. cikk (2) bek. h) pont]. 

Adattovábbítás: Informatikai szolgáltató 

EESZT 

NNK (közegészségügyi vagy járványügyi közérdek) 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

Folyamatos 

(5) A SARS-CoV-2 vírus előszűrő vizsgálathoz kapcsolódó adatkezelések 

Tevékenység leírása: Az adatkezelő laboratóriumok bevonásával SARS-CoV-2 vírus 

előszűrő vizsgálatok végez betegei megrendelésére. Az Adatkezelő leveszi a vizsgálati 

mintát és azt továbbítja a szerződéses partner laboratóriumnak. A minta kiértékelését a 

laboratórium végzi. Pozitív eredmény esetén az Adatkezelőt jelentési kötelezettség terheli 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe 

vevő páciens 

Kezelt adatok köre Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelési idő 

név, lakcím, elérhetőség a szolgáltatás 

megrendelése, 

ezzel szerződés 

kötése, 

vizsgálati 

eredmény 

közlése 

szerződés 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk 

(1) b)) 

a megrendelő 

leadásának évétől 

számított 5 év 

név, születési hely és idő, 

anyja neve, neme, 

állampolgársága, TAJ szám, 

amennyiben nem 

rendelkezik TAJ számmal, 

személyi igazolvány 

száma, EU kártya száma, 

nem EU-országból 

származó betegek esetén 

útlevélszám, lakcím, 

háziorvos neve, telefonszám, 

e-mail cím, mintavételi kód, 

eredménykód, mintavétel 

időpontja, vizsgálatra 

vonatkozó információk, 

vizsgálat eredménye, az 

ország ahonnan a páciens 

érkezik (karantén alóli 

mentesség kéréséhez). 

a laboratóriumi 

szolgáltatás 

során készülő 

egészségügyi 

dokumentáció 

elvégzése 

az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk 

(1) a)) 

az adatfelvételtől 

számított legalább 

30 év (1997. évi 

XLVII. törvény 30. 

§ (1) bek.). 

garatváladék minta 

(egészségügyi adat) 

laboratóriumi 

vizsgálat 

elvégzése 

az érintett 

hozzájárulása 

a mintából képzett 

oldat készítésétől 

számított 30 nap 
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(GDPR 6. cikk 

(1) a)) 

Az adat rendelkezésre bocsátásának 

elmaradása esetén felmerülő következmények: 

nem nyújtható egészségügyi 

szolgáltatás 

Hogyan jut az adat az adatkezelő tudomására: Érintett önként adja meg, illetve a 

kezelés vagy ellátás során keletkezik. 

Különleges adat kategóriája: az egészségi állapotra vonatkozó adat 

Különleges adat kezelésének további feltétele: orvosi diagnózis felállítása, 

egészségügyi ellátás vagy kezelés 

nyújtása [GDPR 9. cikk (2) bek. h) 

pont]. 

Adattovábbítás: EESZT 

NNK (közegészségügyi vagy 

járványügyi közérdek az Eüak. 15. § 

(1) bek. alapján) 

Adattovábbítás gyakorisága: Folyamatos 

Adatfeldolgozók AVIDIN Kutató, Fejlesztő és 

Kereskedelmi Kft. (székhely: 6726 

Szeged, Alsó kikötő sor 11/D 

adószám: 12927287-2-06): 

laboratóriumi mintaelemző, értékelő 

tevékenység kódolt mintákon 

"MIKROMIKOMED" Kft. 

(székhely: 1026 Budapest, Endrődi 

Sándor utca 60. B. ép.; Cg. 01-09-

705974): laboratóriumi mintaelemző, 

értékelő tevékenység kódolt 

mintákon 

(6) Nyilatkozat SARS-CoV-2 vírus tüneteiről 

Tevékenység leírása: Az Adtakezelő nyilatkoztatja a hozzá érkező pácienseket 

koronavírus fertőzésre utaló tünetekről valamint korábbi külföldi tartózkodásáról vagy 

ilyen személlyel történő érintkezéséről. 

Érintettek köre: a páciens, 

Az adatkezelés célja: 
az Eüak. 15. § (1) a) pontja szerinti jelentési kötelezettség 

teljesítése. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont és az Eüak. 15. § (1) bek.]. Az 

adatkezelés nem önkéntes, független az Érintett akaratától. 

Kezelt adatok köre: ➢ név, 

➢ a koronavírusra jellemző tünet megjelölése vagy 

nyilatkozat tünetmentességről. 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

az adatfelvételtől számított 30 év (Eüak. 30. §).  

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

nem nyújtható egészségügyi szolgáltatás. 
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felmerülő 

következmények: 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

a beteg vagy képviselője adja meg. 

 

Adattovábbítás: Nemzeti Népegészségügyi Központ az Eüak. 15. § (1) bek. 

alapján 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

eseti 

(7) Törvényes képviselő és a helyettes döntéshozó személyes adatainak kezelése 

Tevékenység leírása: Bizonyos esetekben a páciens helyett törvényes képviselője vagy 

törvényben meghatározott helyettes döntéshozója jogosult beavatkozáshoz vagy 

vizsgálathoz történő hozzájáruló nyilatkozatot tenni, az egészségügyi dokumentációba 

betekinteni, azokról másolatot kapni. A törvényes képviselő és a helyettes döntéshozó 

kötelesek személyazonosságukat és e minőségüket hitelt érdemlően igazolni. A törvényes 

képviselő és a helyettes döntéshozó e minőségét igazoló okiratról szükség esetén az 

Adatkezelő másolatot készít, amelyet a páciens egészségügyi dokumentációja részeként 

megőriz. Adatkezelő a meghatalmazás eredeti példányát őrzi meg. A beteg egészségügyi 

dokumentációjában a törvényes képviselő és a helyettes döntéshozó személyazonosító 

adatai rögzítésre kerülnek. 

Érintettek köre: a páciens törvényes képviselője és a helyettes döntéshozó  

Az adatkezelés célja: 

a törvényes képviselő és a helyettes döntéshozó 

személyazonosságának valamint a képviselet jogcímének 

ellenőrzése, dokumentálása és mindezek utólagos 

bizonyíthatósága 

beavatkozáshoz vagy vizsgálathoz történő hozzájáruló 

nyilatkozat tétele a páciens helyett 

 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont és az Eütv. 136. § és 3. § p) pontja; 

16. § (1), (2), (4), (6), (7) bekezdései]. Az adatkezelés nem 

önkéntes, független az Érintett akaratától. 

Kezelt adatok köre: ➢ a törvényes képviselő és helyettes döntéshozó 

személyazonosító adatai 

➢ a képviselet jogcíme valamint az ezt igazoló 

dokumentumban foglalt más személyes adatok. 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

az adatfelvételtől számított 30 év (Eüak. 30. §).  

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem nyújtható egészségügyi szolgáltatás. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

a törvényes képviselő és a helyettes döntéshozó adja meg. 

 

Adattovábbítás: Informatikai szolgáltató 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

folyamatos 
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(8) Számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés 

Tevékenység leírása: az Adatkezelő számlát állít ki a páciens részére az általa nyújtott 

szolgáltatások ellenértékére. A számla tartalmazza a páciens személyazonosító adatait és 

az igénybe vett szolgáltatást. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: számlázási és megőrzési kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont, az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek. és 169. § e) 

pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § 

(1)-(3), 167. § és 169. § (2) bek.]. Az adatkezelés nem 

önkéntes, független az Érintett akaratától. 

Kezelt adatok köre: A számla kötelező adattartalma: beteg neve, lakcíme, az 

igénybe vett egészségügyi szolgáltatás megnevezése, 

számlaadatok, kiállítás időpontja, egészségpénztári 

azonosítószám stb. 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

a számla kiállításától számított 8 év (Sztv. 169. (2)). 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

Nem biztosítható az egészségügyi szolgáltatás pénzügyi 

elszámolása. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

A szolgáltatást igénybevevő adja meg. 

Különleges adat 

kategóriája: 

az egészségi állapotra vonatkozó adat 

Különleges adat 

kezelésének további 

feltétele: 

egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása [GDPR 9. cikk 

(2) bek. h) pont]. 

(9) Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés és nyilvántartás 

Tevékenység leírása: A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az 

Adatkezelőnél panaszt tenni. Az Adatkezelő köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek 

eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül 

írásban tájékoztatni. A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak 

kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni. A beteg jogosult betegjogi 

képviselővel vagy más meghatalmazottal eljárni. 

Érintettek köre: a panaszt benyújtó páciens vagy képviselője 

betegjogi képviselő 

Az adatkezelés célja: 
A páciens panaszainak kivizsgálása, jogszabályi 

kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont, 1997. évi CLIV tv. (Eütv) 29.§ (4) 

bek.]. Az adatkezelés nem önkéntes, független az Érintett 

akaratától. 

Kezelt adatok köre: a panaszban és az arra adott válaszban lévő adatok,  
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a panasz kivizsgálása során keletkező adatok,  

a panaszkezelési nyilvántartásban feltüntetett adatok 

(panaszos neve, panasz kelte, panasz közlésének módja, 

panasz beérkezésének napja, panasz tartalmi 

összefoglalója, panasz megválaszolásának napja, a válasz 

tartalmi összefoglalója, panasz megválaszolásának módja, 

a panasszal érintett egészségügyi központ). 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

a panasz megválaszolásától számított 5 év (Eütv. 29. (4)). 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem lehet kivizsgálni a panaszt. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

a panaszos vagy képviselője adja meg. 

Különleges adat 

kategóriája: 

az egészségi állapotra vonatkozó adat 

Különleges adat 

kezelésének további 

feltétele: 

egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása [GDPR 9. cikk 

(2) bek. h) pont]. 

(10) Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés és nyilvántartás 

Tevékenység leírása: Tudományos kutatás, oktatás, tudományos előadás céljából az 

Adatkezelő ügyvezetője, szakmai vezetője és az adatvédelmi tisztviselő együttes 

engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni. A tárolt adatokba betekintett 

személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: 
A tudományos kutatás során személyes adatokba 

betekintő személyek nyilvántartása. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont, 1997. évi CLIV tv. (Eütv) 21. § (2) 

bek.]  

Kezelt adatok köre: A tárolt adatokba betekintett személy természetes 

személyazonosító adatai, a betekintés célja és időpontja. 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

A betekintéstől számított 10 év (Eüak. 21. (2)). 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

Nem releváns, az adat az Adatkezelőnél keletkezik. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Az Adatkezelőnél rendelkezésre áll. 

(11) Tudományos kutatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás 
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Tevékenység leírása: Tudományos kutatás, oktatás, tudományos előadás céljából az 

Adatkezelő ügyvezetője, szakmai vezetője és az adatvédelmi tisztviselő együttes 

engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem 

szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett 

személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról 

nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. A medikai sajtó 

publikáció, konferenciák, képzés, továbbképzés, előadás esetén kitakarják a digitális 

képalkotó felvételekről a betegadatokat, az egészségügyi egyéb dokumentáción ugyanígy 

ki kell takarni a személyazonosításra hivatott adatokat, tehát a betegazonosító részeket, 

mint név, születési idő, TAJ -szám, egyéb betegazonosításra alkalmas azonosítók. 

 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: Tudományos kutató tevékenység támogatása. 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont, 1997. évi CLIV tv. (Eütv) 4.§ (2) d) 

pont felhatalmazása alapján a 21. § (1)]  

Kezelt adatok köre: Egészségügyi dokumentáció releváns részei az Eütv. 136. 

§ szakasza alapján 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

Nem releváns, az adat az Adatkezelőnél keletkezik. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Az Adatkezelőnél rendelkezésre áll. 

Különleges adat 

kategóriája: 

az egészségi állapotra vonatkozó adat 

Különleges adat 

kezelésének további 

feltétele: 

egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása [GDPR 9. cikk 

(2) bek. h) pont]. 

Címzett: Tudományos kutató 

(12) Mellékhatások bejelentése a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek 

Tevékenység leírása: Az egészségügyi dolgozó köteles az általa észlelt vagy tudomására 

jutott feltételezett mellékhatást haladéktalanul a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek 

jelenteni. A bejelentést a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által rendszeresített 

nyomtatvány kitöltésével kell megtenni. 

Érintettek köre: Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: 
Jogszabály által előírt bejelentési kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 

6. cikk (1) bek. c) pont, Gyógyszertv. 18. § (2) bek.]. Az 

adatkezelés nem önkéntes, független az Érintett akaratától. 

Kezelt adatok köre: a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által 

rendszeresített mellékhatás-bejelentő lap adattartalma 

A személyes adatok 

tárolásának időtartama: 

a mellékhatás bejelentésétől számított 5 év (elévülési idő) 
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Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

az Adatkezelőnél keletkezik a vizsgálat során 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Az Adatkezelőnél rendelkezésre áll. 

Adattovábbítás: gyógyszerészeti államigazgatási szerv, amely a jelen 

Tájékoztató hatályba lépése napján az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 

Budapest, Zrínyi u. 3., Tel.: +36 1 886 9300) 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

eseti 

(13) EESZT felé történő adatszolgáltatás 

Tevékenység leírása: Az Adatkezelő eleget tesz az EESZT felé történő adattovábbítási 

kötelezettségnek. Ennek keretében az Adatkezelő a betegek jogszabályban meghatározott 

személyes és egészségügyi adatait továbbítja az EESZT felé. 

Érintettek köre: Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: 
Az EESZT rendszer működtetéséhez szükséges kötelező 

adatszolgáltatás 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont, Eüak. 35/F.§, 35/K. §; 39/2016. 

(XII.21.) EMMI rendelet 6. §, 12. §, 19.§, 20/A. §.]. Az 

adatkezelés nem önkéntes, független az Érintett akaratától. 

Kezelt adatok köre: az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában más 

azonosítója, születési ideje, neme, állampolgársága az 

EESZT útján továbbított vény és beutaló esetében a 

vényben és beutalóban foglalt egyéb személyazonosító 

adatok, az érintett EESZT-ben képzett azonosítója, 

az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és 

időtartama, valamint miniszteri rendeletben 

meghatározott egyéb adatai és dokumentumai 

az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató 

megjelölése, EESZT-ben képzett azonosítója, valamint az 

ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT 

azonosítója 

a leletben lévő személyes adatok 

EESZT központi eseménykatalógusa számára 

szolgáltatandó adatok 39/2016. EMMI (XII.21.) EMMI 

rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalom. 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem releváns, az Adatkezelőnél keletkezik az 

egészségügyi ellátás, szolgáltatás nyújtása során 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Az Adatkezelőnél keletkezi az egészségügyi ellátás, 

szolgáltatásnyújtás során. 
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Címzett: Országos Kórház Főigazgatóság (www.okfo.gov.hu 

okfo@okfo.gov.hu, cím: 1085 Budapest, 1125 Budapest, 

Diós árok 3. Tel.: (+361) 356-1522) 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

folyamatos 

(14) Személyes adatok továbbítása laboratóriumnak 

Tevékenység leírása: Amennyiben a Betegek laboratóriumi vizsgálatot kívánnak 

végeztetni, az Adatkezelő elvégzi a minta levételét, de kiértékelését az Adatkezelő 

közreműködő laboratóriumi szolgáltatója végzi. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 

Az adatkezelés célja: 

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének 

elősegítése 

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának 

előmozdítása 

az érintett egészségi állapotának nyomon követése 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. 

b) pont].  

Kezelt adatok köre: az érintett neve, születési dátuma, neme, beküldő kód, 

BNO kód, TAJ száma, lakcíme, a kért vizsgálatok 

valamint a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges egyéb adatok. 

a leletben lévő személyes adatok. 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem rendelhető meg a laboratóriumi vizsgálat. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Az érintett adja meg. 

Címzett: SYNLAB Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 

Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.); 

"MIKROMIKOMED" Kft. (1026 Budapest, Endrődi 

Sándor utca 60. B. ép.); 

AVIDIN Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 

(székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D; 

G1 Labordiagnosztikai Egészségügyi Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos 

utca 74-76. I. em.) 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

eseti 

(15) Személyes adatok továbbítása patológiai vizsgálat érdekében 

Tevékenység leírása: Amennyiben a páciens patológiai, szövettani, aspirációs, citológiai, 

core biopszia vizsgálatot kíván végezteti, az Adatkezelő elvégzi a minta levételét, de 

kiértékelését az Adatkezelő közreműködő egészségügyi szolgáltatója végzi. 

Érintettek köre: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens 
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Az adatkezelés célja: 

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének 

elősegítése 

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának 

előmozdítása 

az érintett egészségi állapotának nyomon követése 

Az adatkezelés 

jogalapja: 

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. 

b) pont].  

Kezelt adatok köre: a vizsgálat elvégzéséhez szükséges személyes adatok, 

a leletben lévő személyes adatok. 

Az adat rendelkezésre 

bocsátásának 

elmaradása esetén 

felmerülő 

következmények: 

nem rendelhető meg a patológiai vizsgálat. 

 

Hogyan jut az adat az 

adatkezelő tudomására: 

Az érintett adja meg. 

Címzett: Semmelweis Egyetem II. sz. Pathológiai Intézet (1085 

Budapest, Üllői út 26.) 

Adattovábbítás 

gyakorisága: 

eseti 

II.4. Egyéb adatkezelési kérdések 

(1) A személyes adatok címzettjei: 

(a) az Adatkezelő pénzügyi, adózási, számlázási, kontrolling, feladatait ellátó 

munkavállalói, recepciósok, az Adatkezelő ügyvezetője, az egészségügyi ellátásban 

résztvevő személyek az Adatkezelő adatfeldolgozói; 

(b) bíróság, rendőrség, egyéb közhatalmat gyakorló szervek, állami hatóságok hivatalos 

eljárásuk keretében jogszabályi felhatalmazás alapján megkereshetik az Adatkezelőt 

személyes adatok továbbítása érdekekében; 

(c) Nemzeti Adó-és Vámhivatal (http://nav.gov.hu/); 

(d) jogi képviseletet ellátó ügyvéd; 

(e) EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér); 

(f) Nemzeti Népegészségügyi Központ (fertőző betegségek jelentése az Eüak. 15. § 

alapján); 

(g) adatfeldolgozók. 

(2) Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: 

Az adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza az Adatkezelő által igénybe vett 

adatfeldolgozókat. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok címzettjei is kizárólag a szerződésük 

teljesítése érdekében és csak az ahhoz szükséges mértékben ismerhetik meg a személyes 

adatokat, nem rendelkeznek általános felhatalmazással valamennyi személyes adat 

megismerésére. Amennyiben az adattovábbítást jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő 

megvizsgálja a megkeresés formai és tartalmi megfelelőségét és kizárólag akkor továbbítja 

http://nav.gov.hu/
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a kért adatot, ha az a jogszabályi előírásoknak megfelel, egyebekben a kérést az okok 

közlésével egyidejűleg elutasítja. 

Adatkezelés módja: Papír alapon, kulccsal, vagy egyéb módon zárható szekrényben 

és/vagy elektronikusan. 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatkezelési szabályzatban és 

az adatvédelmi tárgyú ügyvezetői utasításokban ismertetett szervezési intézkedések. 

(3) Adatbiztonság érdekében hozott intézkedések 

Az adatmentések és az azzal egyenértékű korlátozott adatmegőrzési- és kapcsolódó 

adatbiztonsági tevékenységek az Adatkezelő üzletmenet folytonossága és törvényi 

megfelelősége biztosításának alapvető érdekeit szolgálják. Mivel az üzletmenet 

folytonosság (és így az adatmentés) és a törvényi megfelelőség elsődleges célja a 

bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás hármas elvének biztosítása – melyet az 

ezeket veszélyeztető kockázatok minimalizálásával törekszik elérni –, az ezzel kapcsolatos 

konkrét intézkedések pontos tartalma (időzítés, konkrét alrendszerek megnevezése, stb.) 

nem nyilvános. 

Az Érintettek személyes adatai biztonságát az Adatkezelő alábbi adatbiztonsági 

intézkedésekkel biztosítja. 

(a) A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetrendszerén belül meghatározott 

személyi kör fér hozzá kizárólag a munkája elvégzéséhez szükséges mértékben és céljából 

(lásd fent címzettek köre). 

(b) Az Adatkezelő adatkezelési szabályzatot fogadott el, azt ügyvezetői utasítással 

kihirdette és utasította dolgozóit annak elolvasására és betartására. 

(c) Adatvédelmi oktatás tartása az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. 

(d) Az adatvédelmi oktatás adatvédelmi jogi és információbiztonsági részből áll. 

(e) Az adatvédelmi oktatáshoz oktatási anyag készül, amelyet a dolgozók e-mailben 

megkapnak. 

(f) Adatvédelmi tisztviselő kinevezése és széleskörű bevonása az adatvédelemmel 

kapcsolatos döntések meghozatalába. 

(g) Szoftveres és hardveres infokommunikációs védelmi eszközök. 

(h) Rendszeres biztonsági mentés készítése elektronikusan tárolt adatokról, oly módon, 

hogy adatsérülés esetében – az adatok kritikusságától és alrendszertől függően – a legutolsó 

sérülésmentes, vagy mentési terv által meghatározott naptári napi állapot visszaállítható. A 

biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén, illetve informatikai partnerén 

keresztül gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb 1 év. 

A biztonsági mentések készítésének célja: adatbiztonság növelése, a GDPR 

követelményeinek való megfelelés, a káresemények, illetve az adatkezelő érdekét sértő 

események megelőzése, az ilyen események következményeinek enyhítése, hivatalos 

dokumentumok és hivatalos kommunikáció megtalálása, rendelkezésre állása; a hivatali 

működéshez, munkavégzéshez szükséges bizonyos munkavégzéssel összefüggő 

dokumentumok megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása a 

munkafolyamatok folytonosságának biztosítása. 
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A biztonsági mentés készítésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont]. 

(i) A személyes adatokat tartalmazó papíralapú iratokat az Adatkezelő harmadik 

személyektől elzártan tárolja. 

II.5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

(1) Hogyan gyakorolhatja a jogait? 

Az Érintett kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó 

észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken: 

Név:  dr. Kiss Ráhel adatvédelmi tisztviselő 

Telefon:  06306994372 

E-mail:  adatvedelem@uromed.hu 

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőhöz intézett kérelem útján 

gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de 

legkésőbb 1 hónapon belül válaszol. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható.Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni: 

 

 Hozzájárulás 
Szerződés 

teljesítése 

Jogi 

kötelezettség 
Jogos érdek 

tájékoztatást kérése     

kijavítás kérése     

korlátozás     

törlés     

tiltakozás     

adathordozhatóság     

hozzájárulás 

visszavonása 
    

panasztételi jog     

jogorvoslati jog     

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Az 

Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi 

kérelmeket, kivéve, ha az Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy 

Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét vagy az Adatkezelő adatvédelmi 

okokból szükségesnek tartja a kérelmező személyazonosságának ellenőrzését. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget 

jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok 

kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen 

felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet. 

(2) A hozzáféréshez való jog  

mailto:adatvedelem@uromed.hu
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E jog alapján az Érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, 

továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem 

kizárólagosan személyes adatai kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, 

azok más részére történő továbbítása esetén az adatok címzettjeiről, automatizált 

döntéshozatal alkalmazása esetén annak részleteiről. 

(3) A helyesbítéshez való jog 

Ha személyes adatait az Adatkezelő önhibájából vagy azon kívül pontatlan tartalommal 

kezeli, e jog alapján az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt adatai helyesbítését, ha 

az adatkezelés célja lehetővé teszi hiányos adatai kiegészítését. 

(4) A törléshez való jog 

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő törölje, ha az alábbi esetek 

valamelyike áll fenn: 

a) személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez; 

b) ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, 

feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja; 

c) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; 

d) személyes adatait az Adatkezelő nem jogszerűen kezelte; 

e) jogszabály kötelezi az Adatkezelőt személyes adatai törlésére; 

f) az Érintett személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz 

kapcsolódóan, az Adatkezelő az Érintett nagykorúvá válását megelőzően gyűjtötte. 

Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget 

tenni: 

a) az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy 

tájékozódásához; 

b) az adatok kezelésére jogszabály kötelezi az Adatkezelőt; 

c) az adatok kezelése valamely népegészségügyi célból szükséges; 

d) az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai 

célból szükséges; 

e) az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez szükséges. 

(5) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérheti, hogy adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás az 

adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik; 

b) személyes adatait az Adatkezelő nem jogszerűen kezelte, de azok törlése helyett az 

Érintett az adatkezelés korlátozását kéri; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de az 

Érintett kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez;  
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d) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést meghozzuk. 

Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról az 

Érintettet előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozás időtartama alatt az Érintett személyes 

adatait azok tárolásán kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha az alábbi esetek 

valamelyike áll fenn: 

a) az Érintett az adatok kezeléséhez hozzájárult; 

b) az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez szükséges; 

c) az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges. 

(6) A tiltakozáshoz való jog 

Ha személyes adatait az Adatkezelő saját jogos érdeke vagy valamely más személy jogos 

érdeke alapján, továbbá, ha közfeladata ellátásának keretei között kezeli, az Érintett 

bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek 

valamelyike áll fenn: 

a) az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják; 

b) a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott 

adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges. 

(7) Az adathordozhatósághoz való jog 

Ha személyes adatait az Érintett hozzájárulása vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése 

érdekében automatizált módon kezeljük, az Érintett kérheti, hogy az Érintett által az 

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban 

a) az Érintettnek adjuk át, vagy 

b) tegyük lehetővé, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa, vagy 

c) ha annak műszaki feltételei adottak, az Érintett által megjelölt adatkezelő részére 

közvetlenül továbbítsuk.  

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll 

fenn: 

a) az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges; 

b) a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené. 

(8) A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ha személyes adatait az Érintett hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására az 

Érintett bármikor jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést 

megszüntetjük, személyes adatait töröljük, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének 

nincs más jogalapja. 

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A 

hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása 

alapján folytatott adatkezelésünk jogszerűségét. 
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Az Érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az 

Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a következő elérhetőségeken: 1063 Budapest, 

Munkácsy Mihály utca 23. 3. em. 6.; adatvedelem@uromed.hu. 

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől 

számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti 

hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről. 

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára 

figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 

okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet. 

Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő 

díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. 

(9) Halál esetére történő rendelkezés joga 

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelőnél teljes bizonyítóerejű magánokiratba 

vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal - ha az Érintett az Adatkezelőnél több nyilatkozatot 

tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazzon egy személyt arra, hogy a 

halálát követő öt éven belül az Érintettet életében megillető alábbi jogokat érvényesítse: 

a) hozzáféréshez való jog ((2) pont); 

b) helyesbítéshez való jog ((3) pont); 

c) törléshez való jog ((4) pont); 

d) az adatkezelés korlátozásához való jog ((5) pont); 

e) tiltakozáshoz való jog ((6) pont). 

(10) A panasz benyújtásához való jog 

Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az adatvédelmi 

tisztviselőhöz fordulhat. 

Ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó 

jogi előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti 

hatóságához panaszt nyújthat be. 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak: 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu 

(11) Bírósági eljárás indítása 

mailto:adatvedelem@uromed.hu
http://naih.hu/
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Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az 

Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

III. ZÁRADÉK 

III.1. Hatálybalépés 

A jelen adatkezelési tájékoztató egészében (korlátozás nélkül) hatályba lépett: 2021. augusztus 

24. napján. 

III.2. Érvényességi idő 

Jelen adatkezelési tájékoztató mind normál, mind különleges jogrendi időszak alatt érvényes. 
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1. sz. melléklet 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók 

 

Név Elérhetőség Tevékenység Adatkezelés 

időtartama 

NEEDIT SERVICES 

Kft. 

8900 Zalaegerszeg, Bíró M. 

utca 8. B. lház. III. em. 5.; 

Cg.20-09-069733; 

info@needit.hu 

Informatika, 

infokommunikáció 

a szerződés 

megszűnéséig 

Kulcs-Soft Nyrt. 1016 Budapest, Mészáros 

utca 13.; Cg. 01-10-045531; 

(06 1) 336 5300 

Számviteli, 

bérszámfejtő és 

nyilvántartó 

szoftverek 

biztosítása 

a szerződés 

megszűnéséig 

Microsoft EU Data 

Protection Office One 

Microsoft Place 

South County Business 

Park, Leopardstown Dublin 

18 D18 P521 Ireland 

Telephone: +353 (0) 1 295-

3826 

elektronikus 

levelezés és felhő 

alapú adattárolás 

üzemeltetése és a 

szolgáltatás 

biztosítása 

a szerződés 

megszűnéséig 

T-Systems 

Magyarország Zrt. 

1097 Budapest, Könyves 

Kálmán körút 36.; 

hivatalos_irat@t-systems.hu 

Hálózat és VPN 

rendszer 

üzemeltetése, 

digitális hangátviteli 

szolgáltatások 

nyújtása 

a szerződés 

megszűnéséig 

Dropbox Ireland One Park Place, 5th floor, 

Hatch Street Upper, Saint 

Kevin's, Dublin 2, Ireland 

Felhő alapú 

adattárolás 

üzemeltetése és a 

szolgáltatás 

biztosítása 

a szerződés 

megszűnéséig 

BLUEMED Kft. 2091 Etyek, Liliom köz 2. Ultrahang 

berendezés 

karbantartása 

a szerződés 

megszűnéséig 

Semmelweis Egyetem 

II. sz. Pathológiai 

Intézet 

1085 Budapest, Üllői út 26. Szövettani, vizelet, 

aspirációs stb. 

citológiai, core 

biopszia vizsgálatok 

végzése 

a szerződés 

megszűnéséig 

SYNLAB Hungary 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

1211 Budapest, Weiss 

Manfréd út 5-7. 

Laboratóriumi 

vizsgálatok 

elvégzése 

a szerződés 

megszűnéséig 

"MIKROMIKOMED" 

Szolgáltató és 

1026 Budapest, Endrődi 

Sándor utca 60. B. ép. 

laboratóriumi 

mintaelemző, 

értékelő 

a szerződés 

megszűnéséig 
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Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

tevékenység kódolt 

mintákon 

 "AVIDIN" Kutató, 

Fejlesztő és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

6726 Szeged, Alsó kikötő 

sor 11/D 

laboratóriumi 

mintaelemző, 

értékelő 

tevékenység kódolt 

mintákon 

a szerződés 

megszűnéséig 

G1 Labordiagnosztikai 

Egészségügyi 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

1036 Budapest, Lajos utca 

74-76. I. em. 
laboratóriumi 

mintaelemző, 

értékelő 

a szerződés 

megszűnéséig 

 


