
GOTTSEGEN GYÖRGY 

ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 

 

 

SZABÁLYZAT  

Adatvédelmi  tájékoztatók a GDPR megfeleléshez 

 

 
 

 

Készítette: …………………………………………….. 

 

 Nagy István 2020.06.29. 

 adatvédelmi tisztviselő  

   

   

   

   

Jóváhagyta: …………………………………….  

 Dr. Andréka Péter 2020.07.02. 

 mb. főigazgató főorvos  

   

   

   

Minőségügyi 

szempontból  

ellenőrizte: 

………………………………….…  

Dohnál Erika 2020.06.29. 

kontrolling, finanszírozási és 

minőségirányítási igazgató 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE  

Változat 

száma 

Módosított 

oldalszám 

Módosította 

Aláírás/dátum 

Jóváhagyta 

Aláírás/dátum 

Kibocsátás 

időpontja 
     

     

     

     

 
Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási lista tartalmazza sorszám szerint. 

 

 

Dokumentáció 

kódja: 
SZ48 

Változat 

száma: 
1 

Oldalak 

száma: 
7 

Mellékletek 

száma: 
2 

Érvénybelépés 

időpontja: 
2020.07.02. 



                                                                                                                                                                                                                                        

A dokumentum kódja:             SZ48 

Érvénybelépés időpontja:       2020.02.06. 

Felülvizsgálat időpontja: 

 

Oldal:                                     2/7 

Változat száma:                  1 

 

Szabályzat 

Adatvédelmi  tájékoztatók a GDPR megfeleléshez 
 
 

                                                                                                                                 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

I.  A SZABÁLYZAT CÉLJA...................................................................................................... 3 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ............................................................................................... 3 

III. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA ................................................................................................. …3 

3.1. Általános rendelkezések és elérhetőségek……………………………………………………...3 

3.2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége………………………………………………………..3 

3.3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása……………………………………………………..4 

3.4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok……………………………………………………..4 

3.5. Adatbiztonsági intézkedések……………………………………………………………………4 

3.6. Személyes adatok továbbítása az ellátórendszeren belül……………………………………….4 

3.7. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek (adatfeldolgozóknak)…………………5 

3.8. Az Intézet honlapján használt sütik……...……………………………………………………...5 

3.9. Gyermekekkel, nem cselekvőképes és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes 

adatok…………………………………………………………………………………………………5 

3.10. Az Ön adatvédelmi jogai………………………………………………………………………..6 

3.11. Jogorvoslati lehetőségek………………………………………………………………………...6 

IV. HIVATKOZÁSOK .................................................................................................................. .7 

V. MELLÉKLETEK ..................................................................................................................... 7 

1. számú melléklet Adatvédelmi alapadatok (GDPR megfeleléshez)  

2. számú melléklet Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

A dokumentum kódja:             SZ48 

Érvénybelépés időpontja:       2020.02.06. 

Felülvizsgálat időpontja: 

 

Oldal:                                     3/7 

Változat száma:                  1 

 

Szabályzat 

Adatvédelmi  tájékoztatók a GDPR megfeleléshez 
 
 

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. rendelete („GDPR” rendelet) 

részletesen szabályozza a természetes személyek személyes adataival kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket. 

A szabályozás rendezi a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, ezek között azon 

feltételeket, amelyek mellett egy adatkezelő a fenti adatokat kezelheti, beleértve a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés műveleteit is. 

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (továbbiakban Intézet) a jogi szabályozásnak 

megfelelően hajtja végre az adatkezelést a  vonatkozó Európai Uniós rendeleti kötelezettsége 

alapján. 

A kezelt adatkörök esetén a fenti rendeleti szabályozás a betegek számára további olyan jogokat (ld. 

GDPR 15-21. cikk) is biztosít, amelyekkel saját kezdeményezésükre élhetnek (pl. adatmódosítás, 

törlés). 

Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson betegeinknek abban, hogy az ilyen irányú jogaikat 

mi módon gyakorolhatják, és az ilyen jellegű kéréseiket hogyan kezdeményezhetik. 

 

 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA  

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet által 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ 

(személyes adat) kezelésére vonatkozik. 

 

 

III. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 

3.1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 

Az Intézet 2018. május 25-től teljesíti az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 

2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR” rendelet) által meghatározott kötelezettségeket, 

illetve ezen túlmenően a hatályos hazai adatvédelmi jogszabályokat. Jogaival kapcsolatos 

tájékozódásának megkönnyítése érdekében a rendelet hatályos szövegét letöltheti innen: 

https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege . 

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt 

használná az Intézet weboldalát, vagy valamilyen adatot az Intézet számára átadna, kérjük lépjen 

kapcsolatba az intézménnyel, annak elérhetőségeinek valamelyikén: 1. számú melléklet 

„Adatvédelmi alapadatok (GDPR megfeleléshez)” 

 

3.2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége 

Az Intézet fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal 

módosítsa. Erre való tekintettel, az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések 

felmerülése esetén javasolt meglátogatni az Intézet weboldalát abból a célból, hogy az aktuálisan 

érvényes Tájékoztató információihoz hozzáférhessen. Amennyiben az elektronikus tájékoztatás 

Önnek nem megfelelő, kérésére nyomtatott formában is elérhetővé tesszük Önnek a mindenkor 

hatályos Tájékoztatót az Intézet főigazgatóságán keresztül. 

https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege
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3.3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása 

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat 

rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. 

Az egyes külön szolgáltatások igénybevétele során további specifikus adatvédelmi feltételek is 

alkalmazandók, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást, 

beleértve a betegfelvétel és az egészségügyi ellátás egyes lépései során történő adatfelvételt és az 

ahhoz kapcsolódó tájékoztatást is. 

 

3.4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok 

Az Intézet által kezelt adatok köréről, annak céljairól és jogalapjáról a mellékelt tájékoztatóban talál 

további adatokat: 1. számú melléklet „Adatvédelmi alapadatok (GDPR megfeleléshez)” 

 

3.5. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Intézet a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 

szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 

szintű adatbiztonságot garantálja. Ebbe a tevékenységbe értetten kiemelve, de nem kizárólagosan 

ideértve 

 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, 

 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, 

 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 

3.6. Személyes adatok továbbítása az ellátórendszeren belül 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény 35/A-N. § előírásai szerint az egészségügyi ellátó köteles megküldeni az 

EESZT felé az egészségügyi ellátás során keletkezett, a törvényben felsorolt egészségügyi 

dokumentumokat és adatokat. A jogszabályok nem teszik lehetővé az Intézet számára, hogy – az 

érintett kérése esetén – az adatok továbbítását megtagadja, vagy a már feltöltött adatokat törölje. 

Az egészségügyi ellátók által rögzített személyes adatok EESZT-vel kapcsolatos adatkezelése 

elsődlegesen törvényi felhatalmazás alapján végzett adatkezelésnek tekintendő (ld. 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (2) bekezdés c) pontja), amelyben az érintett döntése alapján érvényesülhet az érintett 

információs önrendelkezési joga, mivel a 1997. évi XLVII. törvény 35/H. § (1) bekezdése szerint 

módjában áll – önrendelkezési nyilatkozattal – meghatározni, hogy az EESZT által kezelt 

személyes és különleges adatait milyen másik egészségügyi ellátó ismerheti meg.  

Betegeink a fenti jogokkal – a 1997. évi XLVII. törvény 35/H. § (1) bekezdése szerint – az EESZT 

internetes felületén elektronikus úton, illetve  a kormányablaknál személyesen, vagy 

meghatalmazottja útján írásban élhetnek, ahol bejelenthetik az egészségügyi és hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatai e törvény szerinti kezeléséhez hozzájáruló vagy azt korlátozó 

nyilatkozatukat. A lehetőségekről további információk találhatóak az EESZT Információs Portálján, 

a https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt címen. 
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Az EESZT-vel kapcsolatos adattovábbítással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: [EESZT-n 

keresztüli adattovábbítás] 

További részletes információkat a https://e-egeszsegugy.gov.hu weboldalon lehet elérni. 

 

3.7. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek (adatfeldolgozóknak) 

Az Intézet az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére – például az 

informatikai rendszereinek üzemeltetésére – szerződéses partnereket vesz igénybe. A szerződéses 

partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit az Intézet határozza meg, az adatfeldolgozó partner az adatkezelést érintő érdemi 

döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat az 

Intézet rendelkezései szerint köteles használni és a szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül 

szükséges időtartamot követően megsemmisíteni. 

Az Intézet által igénybevett adatfeldolgozó partnerek esetében az Intézet adatfeldolgozói szerződés 

kiegészítés keretében gondoskodik az alábbiakról: 

 a kiegészítés tartalmazza a adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes 

adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait,  

 annak előírása, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli 

utasításai alapján kezeli, 

 szerződésben szereplő adattovábbítási eljárás során előírt kellő adatbiztonsági intézkedések 

elvárása, ideértve a bizalmas kezelést is 

 a partner nyilvántartás-vezetése a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről, 

 a továbbított személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensek kötelező jelzése 

 további adatfeldolgozót az adatfeldolgozó csak előzetesen írásban tett eseti vagy általános 

felhatalmazás alapján alkalmazhasson, 

 az adatvédelmi kötelezettségeket telepítése további adatfeldolgozóra és alkalmazottakra 

(titoktartási kötelezettség), 

 az adatfeldolgozó segíti az Intézetet a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségek 

teljesítésében, 

 az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő 

döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a 

meglévő másolatokat 

 

3.8. Az Intézet honlapján használt sütik 

Az Intézet weboldalán sütik (cookie-k) használatára kerül sor. A sütik olyan fájlok, melyek 

információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. Ennek részleteiről a mellékelt 

tájékozatóban találhatóak további információk: [Sütikezelési tájékoztató] 

 

3.9. Gyermekekkel, nem cselekvőképes és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes 

adatok 

Az Intézet adatkezelésének kapcsán 16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról 

személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől ehhez engedélyt kértek. 

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre 

figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem 

korlátozott. 
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Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, 

Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, 

akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más 

jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat 

rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy 

hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Intézet valamely érintett személlyel személyes kapcsolatba 

nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Intézetet ezzel 

összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Intézet mindenkor jogosult ellenőrizni, 

hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön 

harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az 

érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, 

amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más 

számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb 

célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, 

vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot.  

 

3.10. Az Ön adatvédelmi jogai  

Az Intézet által történő adatkezelés kapcsán az érintett személyek (betegek) számára a GDPR 

kiemelt adatvédelmi jogokat biztosít: 

 Tájékoztatás adatkezelés tényéről 

 Hozzáférés a kezelt adatokhoz 

 Másolat a kezelt adatokról 

 A kezelt adatok helyesbítése 

 A kezelt adatok törlése 

 Adatkezelés korlátozása 

 Adathordozhatóság 

 Tiltakozás 

A fenti jogokról és azok gyakorlásához tartozó lehetőségekről a mellékelt részletes tájékoztatás 

szolgáltat további információkat: 2. számú melléklet „Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos 

tájékoztató”. 

 

3.11. Jogorvoslati lehetőségek 

Az Ön adatvédelmi jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó 

rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 

17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). 

Jogsértés gyanúja esetén elsődlegesen rendelkezésére áll a felügyeleti hatóságnál történő 

panasztételhez való jog, amelynek keretében Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti 

hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 

GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: 

+36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Mindezen túlmenően Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, 

jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 
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IV. HIVATKOZÁSOK 

 Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete 

(„GDPR” rendelet) 

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről  

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

 

 

Jelen szabályzat jóváhagyáskor lép életbe és ezzel együtt a 2018. május 25-én kelt Adatkezelési és-

védelmi tájékoztató a GDPR megfeleléshez v1.001 Első verzió érvényét veszti. 

 

 

V. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet Adatvédelmi alapadatok (GDPR megfeleléshez) 

 

2. számú melléklet Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató 
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1.sz. melléklet 

Adatvédelmi alapadatok  (GDPR megfeleléshez)   

Megnevezés Adat 

Az adatkezelő neve Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

Az adatkezelő címe 1096 Budapest Haller út 29 

Az adatkezelő 
elérhetősége 

Telefon: 06-1-2152139 
email: titkarsag@kardio.hu 

Az adatkezelő képviselője Prof. Dr. Andréka Péter mb. főigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő 
neve 

Nagy István 

Adatvédelmi tisztviselő e-
mail címe és telefonszáma 

dpo@kardio.hu 
06-70-3820253 

A személyes adatok 
tervezett kezelésének célja  

Az intézmény – mint egészségügyi ellátást nyújtó szervezet – a természetes személyek 
adatait elsősorban – de nem kizáróan –  

- az egészségügyi ellátásban érintettek egészségének megőrzésének, javításának, 
fenntartásának előmozdítása, az egészségi állapotuk nyomon követése, valamint a 
betegjogok érvényesítése érdekében 

- a munkavállalók és más szerződéses viszonyban álló partnerekhez kapcsolódó 
természetes személyek adatait a fennálló jogviszonynak megfelelő jogok és 
kötelezettségek biztosítása érdekében kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapját a vonatkozó uniós szabályozás – ideértve, de nem kizárólagosan 

az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. rendelete („GDPR” 

rendelet) - valamint a hazai szabályozás – 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezésről és az információszabadságról ideértve és az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt – 

vonatkozó pontjai biztosítják. 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama 

Az intézmény a kezelésében levő személyes adatokat a vonatkozó törvényi határidőknek 
megfelelő időtartamig őrzi meg, ezt követően a jogszabályban előírtak szerint jár el. 

Az érintettek részletes 
tájékoztatásának módja 

Az érintettek számára az intézmény a GDPR 13. cikk és 14. cikk szerinti tájékoztatást az 
alábbi módokon teljesíti: 

- A honlapon keresztül, jelen tájékoztatás formájában 
- Az érintettől való adatgyűjtés esetén a megfelelő, adatkezelést is feltüntető 

nyilatkozat keretében, összefoglaló formában 
- Az intézmény főigazgatóságán elérhető részletes, nyomtatott adatkezelési és - 

védelmi tájékoztatás formájában (elérhetősége: munkanapokon 8 és 16 óra között) 
- Egyedi esetekben kért, a fentieken túlmenő tartalmú tájékoztatás esetén a 

panaszkezelési tájékoztatóban megadottak szerint, illetve az adatvédelmi tisztviselő 
elérhetőségén keresztül 

A személyes adatok 
továbbításának címzettjei 

Az intézmény a kezelésében levő személyes adatok csak és kizárólag az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 
törvény által előírt adattovábbítási kötelezettség fennállása esetén és az ott megnevezett 
címzettek számára adja át. 

Külső laboratóriumba 
történő minta továbbítás 

Az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján az érintettek adatai 
(ideértve a korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat is) az érintett 
hozzájárulása nélkül is jogszerűen továbbíthatók a törvényben előírt esetekben. 
Külső laboratóriumba továbbított minta esetén előfordulhat, hogy a vizsgálati leleten a 
vizsgálatot végző cég neve, címe és logója látható. Amennyiben nem egyezik bele a minta 
továbbításába kérjük azt a mintavétel előtt jelezze számunkra. Ebben az esetben nem 
fogjuk tudni elvégeztetni a vizsgálatot az Ön számára. 

Nemzetközi 
adattovábbítás 

Az intézmény nem kívánja a kezelt személyes adatok a GDPR 13. cikk (1) f) és 14. cikk (1) 
f) szerinti valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet 
részére továbbítani. 

Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér 

Az egészségügyi ellátás alatt képződő adatok a helyi orvosinformatikai rendszerekben és 
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) tárolásra kerülnek az erre 
vonatkozó törvények értelmében 

mailto:dpo@kardio.hu
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2. sz. melléklet 

Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató 

I. Adatkezelési kérések köre 

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket a GDPR 

rendelet értelmezése szerinti alábbi témakörökben fogad be: 

 

GDPR szerinti témakör A GDPR rendelet által biztosított jogosultság 

Adatkezelés tényének 

megerősítése 

Ön jogosult kérni, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 

Hozzáférési jogosultság Ön jogosult kérni, hogy ha intézményünkben Önre vonatkozó adatkezelés 

folyamatban van, akkor a kezelt személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon:  

- az adatkezelés céljai;  

- az érintett személyes adatok kategóriái;  

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel 

a személyes adatokat közölték vagy közölni fogjuk, ideértve 

különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket;  

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

- Önnek azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre 

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen;  

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának 

joga;  

- ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó 

minden elérhető információ. 

Másolat kérési jogosultság Ön jogosult kérni az Ön személyes adatainak másolatát, de a további 

másolatokért intézményünk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű 

mértékű díjat fog felszámítani (ld. lejjebb). 

Helyesbítési jogosultság Ön jogosult kérni, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok – további 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 

Törlési jogosultság Ön jogosult kérni, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha 

az alábbi indokok valamelyike (a GDPR 17. cikk (1) pontja előírásai 

szerint) fennáll 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 

azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;  

- ha az Ön hozzájárulása alapján kezelt adat kapcsán visszavonja az 

adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja,  

- ha Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

- a személyes adatokat jogellenesen kezeljük, 

- az Ön személyes adatait az intézményünkre alkalmazandó uniós 

vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell 

Fontos kiemelni, hogy az adatkezelésünknek a gyógyító ellátáshoz 

kapcsolódó – egyébként döntő mértékű – részét az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
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1997. évi XLVII. törvény vonatkozó pontjai (többek között a 4. § és az 5. §) 

szerint, törvényi kötelezettségünk alapján kezeljük, ezért az ezekre az 

adatokra irányuló kérelmet végrehajtani nem áll módunkban (ld. GDPR 

17. cikk (3) b) pontja). 

Intézményünk az alábbi további esetekben sem tudja a kérelmet pozitívan 

elbírálni (ld. GDPR 17. cikk (3) c-e) pontjai): 

- ha az adatkezelés a népegészségügy területét érintő közérdek 

alapján szükséges, 

- ha az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges, 

- ha az adatkezelés intézményünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Adatkezelés korlátozásának 

a jogosultsága 

Ön jogosult kérni, hogy intézményünk korlátozza az Ön adatainak 

kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül 

- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, 

hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, 

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és 

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 

- ha intézményünknek már nincs szüksége a személyes adatokra 

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- ha az Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az 

adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy intézményünk 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 

szemben. 

Adathordozhatósághoz való 

jogosultság 

Ön jogosult kérni, hogy az Önre vonatkozó, intézményünk rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, ha azok a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti 

hozzájáruláson alapulnak. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelésünknek a gyógyító 

ellátáshoz kapcsolódó – egyébként döntő mértékű – részét az egészségügyi 

és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény vonatkozó pontjai (többek között a 4. § és az 5. §) 

szerint, törvényi kötelezettségünk alapján, és nem hozzájárulásán 

alapulóan kezeljük, ezért az ezekre az adatokra irányuló 

adathordozhatósági kérelmet végrehajtani nem áll módunkban (ld. GDPR 

20. cikk (1) a) pontja). 

Tiltakozáshoz való 

jogosultság 

Ön jogosult kérni, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy 

f) pontján alapuló kezelése ellen.  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó 

adatkezelésünk jogszerűségére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja 

vonatkozik, ezért az ezekre az adatokra irányuló adathordozhatósági 

kérelmet végrehajtani nem áll módunkban (ld. GDPR 21. cikk (1) pontja). 
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II. A kérések benyújtásának szabályai 

1. Benyújtásra jogosultak 

Konkrét beteg adatkezelésével kapcsolatos kérelem benyújtását kizárólag az érintett betegtől, a 

1997. évi XLVII. törvény 7.§ által szerint az érintett beteg által teljes bizonyító magánokiratban 

felhatalmazott személytől  fogadja be a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. 

 

2. A kérelem tartalma 

A kérelemnek tartalmazni kell, hogy: 

 mely személyre vonatkozik (legalább a név, TAJ, születési idő, anyja neve megadás 

szükséges), 

 a kérelmező vagy meghatalmazott nyújtja-e be (utóbbi esetben az ehhez szükséges kellékek 

mellett), 

 milyen kategóriába eső intézkedést kérelmez, 

 a kérelmező elérhetőségei, 

 a kért intézkedés körülményeinek – az esetleges elbírálási döntéshez szükséges mértékű – 

ismertetése. 

 

3. Benyújtás helye és módja 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések benyújtását a jogosultak a Gottsegen György Országos 

Kardiológiai Intézet (mint adatkezelő) képviselőjének főigazgatói titkárságán (1096. Budapest, 

Haller út 29.) vagy pedig az intézmény adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén 

kezdeményezhetik. 

 

A GPDR 12. cikk (1) bekezdése szerint: “Az információkat írásban vagy más módon – ideértve 

adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is 

adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. “  

A benyújtáskor ellenőrzésre és rögzítésre kerül a benyújtó személyazonossága.  

A GDPR 12. cikk (2) szerint a kérelem nem kerülhet befogadásra, ha az érintett kérelmező 

személyazonosítása nem tud megvalósulni, erről a kérelmező a benyújtáskor tájékoztatást kap. 

Minden olyan esetben, ha a fenti feltétek nem teljesülnek, akkor a kérelmező felé az elutasítás 

ténye és annak oka – lehetőleg a benyújtással azonos kommunikációs csatornán keresztül – 

közlésre kerül, a benyújtással kapcsolatban az intézmény számára rendelkezésre álló adatok 

archiválása mellett. 

Ha az Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részéről megalapozott kétségek merülnek 

fel a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban, akkor – a GDPR 12. cikk (6) szerint – akkor a 

kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását 

kérhetjük. 

 

4. A kérelem teljesítésének módja 

A kérelem teljesítése során az érintett részére az információk biztosítása írásban – ide értve adott 

esetben az elektronikus utat is – történik meg. Ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton fogjuk megadni, kivéve, ha a 

kérelmező azt másként kéri. 
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5. Elbírálási idő 

Intézményünk a kérelmezőt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről, illetve biztosítja az ehhez kapcsolódó információkat. Szükség 

esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról intézményünk a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt.  

 

6. Díjazás 

A tájékoztatással és a betekintéssel kapcsolatos kérelmeket intézményünk – a GDPR 12. cikk (5) 

alapján – díjmentesen teljesíti. A 1997. évi XLVII. törvény 7.§ (3)értelmében „Az érintett jogosult 

tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó 

egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba 

betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat. 

Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

akkor intézményünk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

előzetesen tájékoztatja a kérelmezőt – annak részletes alátámasztása mellett – a megalapozatlan 

vagy túlzó jelleg fennállásáról, 

indokolt esetben a kalkulált munkaterhelésnek megfelelő díjat számol fel. Ez esetben a kérelmezett 

intézkedésre csak a kérelmezőnek a kalkuláció előzetes elfogadását követően kerülhet sor, 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést és információszolgáltatást. 

 

7. Panaszkezelés 

Amennyiben esetleg Ön úgy ítéli meg, hogy a fenti eljárás keretében csorbultak volna az 

adatkezeléshez kapcsolatos jogai, akkor a GDPR 51. cikk alapján kijelölt magyar adatvédelmi 

felügyeleti hatósághoz fordulhat panasszal. Annak érdekében, hogy az ezzel járó 

többletadminisztráció tovább fokozza az ellátórendszerünk terhelését, kérjük, első sorban 

intézményünk adatvédelmi tisztviselőjén keresztül jelezze intézményünk felé további kéréseit. 

 


