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Bevezet5 Rendelkez6sek

1.1.

A szab6lYozfs c6lja

szab6lyoz6s c6lja, hogy a Komloi Egeszsegcentrum biztositsa, hogy amennyiben
jogszab6ly kivetelt nem tesz, a szem6lyes adat6val mindenki szabadon rendelkezhessen,

A

a
a

kozerdekri adatokat, pedig mindenki megismerhesse,

meghat6rozza a Komloi Egeszsegcentrum az egeszsegi 6llapotra
vonatkozo kril'onlegei' szemelyes adatokat, es az azokhoz kapcsolodo szem6lyes adatok
kezel6s6nek felteteleit es celjait, Szem6lyes adatot csak a torv6nyes c6l el6resehez szuks6ges
esetekben es mert6kben lehet kezelni.

A tov6bbi c6lja, hogy

1.2.

Kapcsol6d6 jogszabflYok

LXlll. torvenY;
szolo 1997. evi LXVIl, torv6nY;

kerdeseirol szolo 6211997, (Xll, 21) NM rendelet

1.3.

;

A szab6lyoz6shatSlYa

szabirlyoz6s hat6lya kiterjed a Komloi Egeszs6gcentrum, mint eg6szsegugyi szolgaltato
szekhelyere, tov6bb6 valamennyi telephelyere, valamint a szakmai felugyeletet, ellenorz6st
v6gzo izervezetre 6s term6szetes szemelyre (tovabbiakban eg6szs6grigyi ell6to halozat),
valamint minden olyan jogi szem6lyre, jogi szem6lyiseggel nem rendelkezo szervezetre, 6s
term6szetes szem6lyre, aki, vagy amely eg6szsegrigyi, es szem6lyazonosito adatot kezel,
Kiterjed tovirbbir minden, az eg6szs6grigyi szolgaltato h6lozattal, tov6bb6 az egyeb adatkezelo
szervvel kapcsolatba kerLilo, illetve annak szolgirltat6sait igenybe vevo term6szetes szem6lyre,
friggetlenril attol, hogy beteg-e, vagy eg6szseges (tovErbbiakban 6rintett), tovabba a torv6ny

A

el6irasai szerint kezelt, az 6rintettre vonatkozo egeszsegtigyi 6s szem6lyazonosito adatra'

1.4.

Ertelmez6 rendelkez6sek

1.4.'a. Szem6lyes adat
B6rmely meghat6rozott (azonositott vagy azonosithato) term6szetes szem6llyel (tovabbiakban
erintettj kapCsolatba hozhato adal, az adatbol levonhato, az 6rintettre vonatkozo kovetkeztetds.
A szemelyes adat az adalkezel6s sor6n mindaddig meg6rzi e minoseget, mig kapcsolata az

erintettel helyreallithato. A szemely krilonosen akkor tekintheto azonosithatonak, ha of kozvetlenul vagy kozvetve - nev, azonosito jel, illetoleg egy vagy tobb fizikai, fiziologiai,
ment6lis, gazdisagi, kultur6lis, vagy szociErlis sajdtossagra, azonoss6gra jellemzo llnyezok
alapjirn azonositani lehet,

1

.4.2. KU lcin leges adat
A faji eredetre, a nemzeti es etnikai kissebseghez tartoz6sra, a politikai velemenyre, vagy
pirrt|llasra, a vall6sos vagy m6s vil6gnezeti meggyozodesre, az erdekkepviseleti szervezeti
tags6gra, az eg6szs6gi dllapotra, a koros szenved6lyre, a szexu6lis 6letre vonatkozo adat,
valamint a btinugyi szem6lyes adat.
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1.4.3. Koz6rdekfi adat
Az 6llami vagy helyi onkorm6nyzati feladatot, valamint a jogszab6lyban meghat6rozott egyeb
kozfeladatot .ll,,to srerv vagy szem6ly kezel6seben l6vo, valamint a tevekenyseg6re
vonatkozo, a szem6lyes adat fogalma al6 nem eso adat,

1.4.4. Koz6rdekb5l nyilv6nos adat
Minden olyan term6szetes szem6ly, jogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
adat,
szervezet Kezel6seben 16v6, vagy ia vonatkozo kozerdekri adat fogalma al6 nem tartozo
kozerdekbcjl
torveny
a
tetelet
amelynek nyilv6noss€rgra hoziial6t, vagy hozzirferhetove
elrendeli,
1

.4.5. Hozz1jlrulAs
Az erintett kiv6nsfrg6nak onkentes 6s hat6rozott kinyilvanit6sa, amely megfelelo tajekoztat6son
alapul, es amellyei felreerthetetlen beleegyez6s6t adja a re6 vonatkoz6 szem6lyes adatok
teljes korU, vagy egyes mtjveletekre kiterjed6 - kezel6s6hez.

1.4.6. Tiltakoz6s
Az erintett szem6lyes nyilatkozata, amellyel szem6lyes adatainak kezeles6t kifog6solja, 6s az
adatkezel6s megszrintet6s6t, illetve a kezelt adatok torleset keri,

1.4.7 . Eg6szs6gUgyi adat
Az erintett testi, 6rtelmi, es lelki 6llapot6ra, koros szenved6ly6re, valamint a megbeteged6s,
illetve az elhalirlozits korrilmenyeire, a hal6l ok6ra vonatkozo, 6ltala, vagy rola m6s szem6ly
irltal kozolt, illetve azt egeszsegugyi ellato hblozat 6ltal 6szlelt, vizsg6lt, m6rt, lek6pezett, vagy
sz6rmaztatott; tov6bb6 iz elozoekkel kapcsolatba hozhato, az azokal befolyasolo minden adat
(pl, mag atart6s, kornyezet, foglalkozirs),
1

.4.8. Szem6lyazonosito adat
A csal6di6s uton6v, leirnykori n6v, a nem, a szuletesi hely, 6s azido,azanya le6nykori, csal6di
jel (tov6bbiakban
6s utoneve, a lakohely, a tartozkod6si hely, a t6rsadalombiztosit6si azonosito
TAJ) egyuttesen, vagy ezek kozril bArmelyik, amennyiben alkalmas, vagy alkalmas lehet az
erintett azonoslt6s6ra.

1.4.9. Gyogykezel6s
Minden olyan tev6kenys6g, amely az eg6szs6g megorz6s6re, tovbbb6 a megbeteged6sek
megelozese, korai felismerese, megiillapitirsa, gyogyit6sa, a megbetegedes kovetkezt6ben
kial-akult irllapotromliis szinten tart6sa vagy allapotjavit6sa celjabol az 6rintett kozvetlen
vizsg6latirra, kezel6s6re, 6pol6s6ra, orvosi rehabilitacioj6ra, illetve mindezek 6rdek6ben az
eriniett vizsg6lati anyagainak feldolgozirsirra i16nyul, ideertve a gyogyszerek, gyogy6szati
segedeszkozok, gyogyfurdoellirt6sok kiszolgal6s6t, a ment6st, a betegszdrllit6st, valamint a
szril6szeti ellatast is,

1.4.10.

Orvosi titok

A gyogykezel6s sordn az adalkezelo tudom6sirra jutott egeszsegrigyi es

szemelyazonosito
aOii, tovanndr a szukseges, vagy folyamatban l6vo, illetve befejezett gyogykezelesre vonatkozo,
valamint a gyogykezel6ssel kapcsolatban megismert egyeb adat,
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'1.4.11.

Eg6szs6gtigyi dokument6ci6

es szem6lyazonoslto
adatokat tartalmazo feljegyz6s, nyilvirntartirs, vagy b6rmilyen m6s modon rogzitett adat,

A gyogykezel6s sordn a betegell6to
fti

g

getlen

1.4.12.

ri

tudomErsfrra jutott egeszsegugyi,

I an n ak hordozojatol vagy form 6j 6tol.

Kezel6st v6gz5 orvos

Az erintett gyogykezeleset vegzo vagy abban kozremUkod6 orvos

1.4.13.
A

BetegellSt6

kezel6st u6gzo orvos, az egeszsegLigyi szakdolgozo, az erintett gyogykezelesevel

kapcsolatos tevekenyseget vegzo egyeb szem6ly'

1.4.14.

Az eg6szs6gUgYi ell5t6

Az eg6szs6grigyi vallalkoz6s eset6n a viillalkoz6s szakmai vezet6s6vel megbizott szem6ly.

1.4.15.

Adatkezel6

A betegell6to, a szolg6lat vezetoje, 6s az adatv6delmi felelos.
1

.4.16. Kdzel

i hozzltartoz6

A h6zast6rs, az egyenes 6gbeli rokon, az orokbe fogadott, a mostoha, 6s a nevelt gyermek, az
orokbefogado, a mostoha, 6s a nevel6 sztilo, valamint a testv6r, es az 6lett6rs.

1.4.17

"

SUrg6s szUks6g

Az egeszsegi allapotban hirtelen bekovetkezett olyan v6ltoz6s, amelynek kovetkezteben
azonnali egeszsegrigyi ell6t6s hi6nyaban az 6rintett kozvetlen eletvesz6lybe kerulne, illetve
st lyos, vagy maradando eg6szseg kirrosodirst szenved ne

1.4.18. Adatfeldolgozo
Az a term6szetes, vagy jogi szem6ly, jogi szem6lyiseggel nem rendelkezo szervezet, aki, vagy

amety

az

adatkezelo megbizasiibol

az

eg6szs6gugyi,

es

szem6lyazonosito adatok

feldolgozas6t vegzi

1.5. Az adatkezel6s c6lja
Az eg6szs6grigyi es a

szem6lyazonosito adatkezel6s celja

a

Komloi Eg6szs6gcentrum

Nonprofit Kft -nel az eg6szs6g megorz6s6nek, fenntart6s6nak az elcjmozdit6sa;

Az eg6szs6gLigyi es szem6lyazonosito adatot a fent elmondottakon es meghat6rozottakon t0l,

a

tolvenyben meghat6rozott

esetekben az alabbi celbol lehet kezelni a

-

Komloi

Eg6szs69centru m;

Egeszsegugyi szakemberk6pzes;

Szakmai

es epidemiologiai vizsg6lat, elemz6s, az egeszsegrigyi ell6t6s

szervez6se, a koltsegek tervez6se;
Statisztikai vizsg6lat;
Tudom6nvos kutat6s;

tervez6se,

Elmlt szeN
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munkajanak
elleno-rzeset,-siakmai, vagy torv6nyessegi felugyeletet u6gz6 szervezetek
az eg6szsegugyi
el6segit6se, ha az ellen6ri6s cetla m6s modon nem erhet6 el, valamint
ell6t6iokat finanszirozo szervezetek feladatainak ell6t6sa;
eg6szsegi 6llapot alapj6n tortenik;
KozigazgatAsi elj616s;
Szab6lysertesi elj6ras;
Ugyeszsegi eljar6s;
Birosagi eljaras;
gondoz6sa;
Az erinlettnek nem egeszsegugyi intezmenyben torteno elhelyez6se,
.
hogy e tevekenyseg
attol,
valo" alkalmaisag megAllapltasa, friggetlentil

Munkavegzesre
munkavis"zony, kozalkalmazotti,

ei

kOzizolgalati jogviszony, hivatdsos szolg6lati viszony,

vagy egyeb jogviszony keret6ben tortenik;
alkalmass69 megiillaPitasa;
illetve torv6nyes,
Az adatkezeles celjaban m.ghrterorott celoktol elt6rci celra is lehet az 6rintett,
megfelelo
kepvlselo)
torvenyes
vagy meghatalma2ott kepviseloje (tovabbiakban egytitt:
- irasbeli'hozz6jarulas6val eg6szsegugyi 6s szem6lyazonoslto adatot

-

taj6koztatZson alapulo

kezelni a Komloi Egeszsegcentrum,

csak annyi, 6s olyan egeszsegugyi, illetve
szemellazonosito adat kezelheto, amely az adatkezel6si cel megvaloslt6s6hoz

A

meghattrrozott adatkezel6si c6lokra

elengedhetetlenul sztikseges,

1.6. Az eglszs6giigyi

ell6t6 szervezet adatkezel6se

A Komloi EgeszsegcenTrrron beliil-az egeszs6grigyi es szemelyazonoslto adat kezel6s6re szolgalat vezetoje,
amennyiben" a torv6ny maskent nem rendLlkezik - jogosult a betegell6to, a
6s az adatv6delmi felelos.
irdsos
/Az adatvedelmi felelos feladat es hat6skore, tov6bb6 felelossege pontos meghat6roz6sa
mu n kakori le i r6sban kerri lt meg h alhrozhsra'l
fennall6sa eset6n
Az eg6szs6grigyi es szem6lyazonosito adatot - a torv6nyben el6irt feltetelek
ellen6rzo
ur".g.rrr6g-ugyi Intezmeny vezetoje, a keresok6pesseg elbir6l6sa sor6n az OEP
f6orvosa, a tisztiorvos, valamint a betegell6to tov6bbithat.

-

vegzo
A kozegeszsegrigyi- jarvanyrigyi erdekb6l torten6 adatkezel6s eset6n az 6rintett kezel6st
kozeg6szsegugyia
or.uorrJr. nfrfisT intezeteiOin dolgozo tisztiorvos, a betegellato valamint
a fertozo
jarvanyrigyi felugyel6 jogosult az eg6szs6grigyi es szemelyazonosito adatot
'oetegsedlellegeie
6llo,
kapcsolatban
erintettel
az
tekint6ttel - a fert6zes veszelyenek kitett,

-

vagy kafcsolatba kerrilt szemelyektol felvenni 6s kezelni,

Az eg6szs6grigyi es szem6lyazonosito adatok kezel6se es feldolgoz6sa sor6n a Komloi
ig.rir.g.rnttJrnat biztositva van az adatok biztons6ga a v6letlen, vagy szAnd6kos

rigr.r[',irit6ssel,

megsemmisril6ssel, megv6ltoztat5ssal, nyilv6noss69ra kerul6ssel

st.-mb.n, tov6bb6, hogy azokhoz illetektelen szem6ly nem ferhet hozz6'

1.7. A gy6gykezel6s c6lj6b6l tiirt6n6

adatkezel6s

az orvosi titkot koteles
A Komloi Egeszsegceiirumnat az adalkezelo, tov6bb6 az adatfeldolgozo
az egeszsegugyi es
ha
alol,
meqtartani, Az aditkeze16 mentesul a titoktartasi kotelezetts6g
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szem6lyazonoslto adat toviibbit6s6ra az 6rintett, illetve torvenyes kepviseloje ir6sban
hozzhjhrult, az abban foglalt korldrtoz6son belul, valamint, ha az eg6szs6gUgyi, 6s
szem6lyazonoslto adat tov6bbitirsa a torveny e16lr6sai szerint kotelezo,

A Komloi Egeszs6gcentrumn6l az 6rintett (torv6nyes kepviseloje)jogosult t6jekoztatast kapni a
gyogykezelessel osszefriggesben torten6 adatkezel6sr6l, a rh vonatkozo egeszsegtigyi es
izemelyazonosito adatokat megismerheti, az orvosi dokumentircioba betekinthet, valamint
azokrol - sajirt koltsegere - m6solatot kaphat, A fenti jog az 6rintett ellirt6s6nak id6tartama alatt
az bltala lrasban felhatalmazott szem6lyt, az 6rintett ellirt6s6nak befejezeset kovetoen az Altala
teljes bizonyito erejti mag6nokiratban felhatalmazott szem6lyt illeti meg'

A beteg 6let6ben, illet6leg halal6t kovetoen az 6rintett h6zast6rsa, egyenes-6gbeli rokona,
valamint elett6rsa - ir6sbeli k6relme alapjan - akkor is jogosult a fenti jog gyakodashra, ha az
egeszsegrigyi adatra a h6zast6rs, az egyenes-agbeli rokon, a testv6r, az 6lett6rs, valamint
lesz6rmazoik elet6t, eg6szseget befoly6solo ok felt616s6ra, illetve eg6szsegrigyi ellatdsuk
celjabol van szriks6g, valamint az eg6szs6gtigyi adat mds modon valo megismer6se, illetve az
arra valo kovetkeztet6s nem lehetseges,

Fontos, hogy ezekben, az esetekben csak azoknak az adatoknak a megismer6se lehets6ges,
amelyek az okkal kozvetlenril osszefuggesbe hozhatok,

A Komloi Eg6szs6gcentrumn6l a szolg6ltatol - az erintett v6lasztott h6ziorvosa, valamint az
igazsagUgyi orvos szak6rto kivetelevel - a titoktart6si kotelezettseg azzal a betegell6toval
szemben is koti, aki az orvosi vizsg6latban, a korisme meg6llapit6s6ban, illetve a
gyogykezeles6ben, vagy a mUtetnel nem mrjkodott kozre, kiv6ve, ha az adatok kozlese a
korisme megallapitiisa, vagy az erintett tov6bbi gyogykezelese erdekeben sztiks6ges,
Az eg6szs6grigyi adatok felvetele a gyogykezel6s r6sze. R6szben a kezelest v6gzo orvos donti
el, r6szben a jogszab6ly Allapitja meg, hogy a szakmai szab6lyoknak megfeleloen a kotelezoen
felveendo adatokon kivril mely egeszsegugyi adat felvetele szriks6ges a gyogykezeleshez,

Az erintett gyogykezeles6vel kapcsolatos tev6kenyseget vegzo egyeb szem6ly a kezel6st
ubgzo orvos utaslt6sirnak megfeleloen, illetve a feladatai ellirtirsahoz szuks6ges m6rtekben
vehet fel egeszs6gUgyi adatot. Az adatkezeles es adatfeldolgoz6s eset6n, az egeszsegtigyi
szolg6laton be[il az egeszs6gugyi 6s szem6lyazonosito adatok tov6bbithatok, illetve
osszekaocsolhatok,

A

a

krilonbozo forr6sbol szhrmazo egeszsegugyi es
szem6lyazonosito adatokat csak addig az idopontig, 6s olyan mertekig lehet osszekapcsolni,
ameddig az a megel6z6s, a gyogykezel6s, a kozeg6szs6gugyi-jarv6nyugyi intezked6sek

Komloi Eg6szsegcentrumn6l

megtetele 6rdekeben feltetlentil szu ks6ges,

Az

adalkezel6s

6s

adatfeldolgoz6s eset6n

az 6rintett betegs6gevel kapcsolatba hozhato

minden olyan eg6szsegrigyi adat tovirbblthato, amely a gyogykezeles erdekeben fontos, kiv6ve,

ha az 6rintett ezt ir6sban kifejezetten megtiltja, Ennek lehetoseg6rol a tov6bbit6s elott

az

erintettet tajekoztatni kell,

ha: beigazolodott, hogy valamely fertciz6 betegseg korokozoja altal fertoz6dott, vagy
fertoz6ses eredet[i m6rgez6sben, lletve ferlozo betegseg ben szenved
i

;

KoML6I EcEszsEccEN

6llapotanak meg6rz6se, vagy v6delme 6rdek6ben van sztiks6g;

szabirlys6rt6si, vagy kozigazgat€rsi hatosagi eljirr6s sor6n az illetekes szerv a vizsgalatot
elrendelte,

A Komloi Eg6szsegcentrumndl a gyogykezeles sor6n a kezel6st vegz6 orvoson, es az egyeb
betegell6to szem6lyeken kivtil csak az lehet jelen, akinek jelenl6t6hez az 6rintett hozzbilrulL Az

6rintett hozzttlbrulilsa nelkril jelen lehet az 6rintett emberi jogainak es meltos696nak a
tiszteletben tart6sSval m6s szem6ly, ha a gyogykezeles rendje tobb beteg egyidejti ell6tasat
igenyli. Jelen lehet az,aki az 6rintettet adott betegsege miatt korirbban kezelte, tov6bba akinek
a szolgdrlat vezetcije, vagy az adatv6delem6rt felelos szem6ly erre enged6lyt adott, iKiv6ve, ha
ez ellen az 6rintett kifejezetten tiltakozott,/

1.8"

Kdzegflszs6giigyi-

jdrvfnyiigyi c6lb6l tiirt6n6 adatkezel6s

A Komloi Eg6szs6gcentrum haladektalanul tovabbitja az 6rintett lakohelye, illet6leg tartozkod6si
helye szerint illeteke ANTSZ v6rosi int6zet6nek az adatfelv6tel sor6n tudom6s6ra jutott

egeszsegugyi 6s szemelyazonoslto adatot, ha az egyeb jogszab6lyban felsorolt fertozo
betegseget 6szlel, vagy annak gyan0la merul fel, tov6bbir ha az egyeb jogszab6lyban
meghat6rozott foglalkoz6si eredetri megbeteged6st 6szleli, vagy annak gyan0ja mertil fel,
Az ANTSZ v6rosi int6zete a tudom6s6ra jutott egeszsegrigyi, illetcileg szem6lyazonosito adatot
a szriks6ges kozeg6szs6grigyi-j6rvanyrigyi intezked6sek megt6tele celjabol 6tadja az ANTSZ
illetekes egyeb szerveinek,

Amennyiben az 6rintett annak megallaplt6sa 6rdekeben, hogy HIV vlrussal fertcjzodott-e, vagy
sem, - szem6lyazonossdgdnak elozetes felfedese nelkLil - szfir6vizsg6laton kiv6n r6szt venni,

szem6lyazonosito adatait

a betegellilto r6sz6re nem koteles 6tadni, Amennyiben a

szUr6vizsg6lat eredm6nye pozitlv, a betegell6to felhivirsirra az 6rintett szem6lyazonosito adatait
koteles irtadni, Errol az erintettet a szrlr6vizsgdrlat megkezdese el6tt tajekoztatni kell.
Amennyiben az erintett az albbbi betegs6gek valamelyik6ben szenved, vagy a betegseg
gyanrlja merul fol, es fertozodese h6zi, vagy haszon6llattal tortent kontaktus reven johetett l6tre,
a lakohely, vagy tartozkod6si hely szerint illetekes ANTSZ haladektalanul tov6bbitja az erintett
szem6lyazonoslto, 6s eg6szs6grigyi adatait az illetekes irllat-egeszs6gUgyi, 6s 6lelmiszerellenorzo allom6s r6sz6re a szLiks6ges jarv6nyrigyi int6zkedesek megtetele celjabol:

1.9.

Eg6szs6giigyi szakemberk6pz6s

Eg6szs6gcentrumn6l egeszsegrigyi szakember kepz6s celjabol - az elozoekben
meghat6rozottakon kivril - az 6rintett (torvenyes kepvisel6je) hozzhjhrultts6val jelen lehet a

A Komloi

gyogykezeles so16n orvos, orvostanhallgato, egeszsegrigyi szakdolgozo, eg6szs6gtigyi
fdiskola, egeszseg ri gyi szakkozepiskola

h al

lgatoja, valam int tan

u

loj a,
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1.10. Statisztikai elemz6sek c6lj6b6l tiirt6n6 adatkezel6s

-

A

az
Komloi Eg6szsegcentrumn6l az erintett egeszsegugyi adatai statisztikai c6lra
Az
kezelhetoek,
modon
alkalmatlan
szem6lyazonositAsra
kivetelevel
eloz6ekben foglaltak
erintett egeszsegugyi, 6s szem6lyazonosito adata statisztikai cel0 felhasznirlfrsra csak az
e ri

ntett i ras be i hozzitjbrulhs6va I ad h ato 6t.
I

1.11. TudomSnyos kutatris c6ljfb6l tiirt6n6 adatkezel6s
tudom6nyos kutattrs celjabol a szolg6lat vezetoje, vagy az
adatv6delmi felel6s engedely6vel a t6rolt adatokba be lehet tekinteni, azonban a tudom6nyos
kozlemenyben nem szerepelhetnek az egeszsegrigyi 6s szem6lyazonosito adatok oly modon,
hogy az erintett szem6lyazonossdga megallapithato legyen, A tudom6nyos kutatds sor6n t6rolt

A Komloi Eg6szs6gcentrumn6l

adatokrol nem k6szithet6 szemelyazonoslto adatokat is tartalmazo m6solat.

A t6rolt adatokba betekintett szem6lyekrol, a betekintes celjiirol es idclpontjarol nyilv6ntart6st
kell vezetni, A nyilvantartirs kotelezo megorz6si ideje: '10 ev.

A kutatirsi k6relem megtagad6s6t a szolg6lat vezet6je, vagy az adatv6delmi felelos koteles
ir6sban megindokolni, A kerelem megtagad6sa eset6n a k6relmez6 biros6ghoz fordulhat.

1.12. Adattovfbbitfs az eg6szs6giigyi ell6t6 hill6zaton kiviili szerv
A

kovetkezo

megkeres6s6re
szervek irirsbeli megkeres6s6re a kezelest v6gz6 szolg6lat /orvos/ az 6rintett

egeszsegrigyi 6s szem6lyazonosito adatait atadja a megkereso szervnek, A megkeres6sben fel

kell trlntetni a megismerni kivant eg6szsegugyi 6s szem6lyazonosito adatokat, Iouhbbb az
adatkezel6s pontos c6lj6t, a kert adatok koret:

Brlnteto rigyben, tov6bba polg6ri es kozigazgatasi tigyben

a nyomozo hatos6g,

tigy6szs6g,

birosdg, az igazsirgugyi orvos szak6rtci,
Szabalysertesi eljar6s so16n az elj6r6st lefolytato szervek,

Az erintett elso izben torteno vizsg6latakor, tov6bb6 ell6t6sakor, ha az erintett B napon t[l
gyogyulo serul6st szenvedett, 6s a serules feltehetoen brincselekmeny kovetkezm6nye, a
kezeloorvos a rend6rs6gnek haladektalanul bejelenti az 6rintett szem6lyazonosito adatait. Ez
irilny0 adattov6bbit6shoz az 6rintett, illetoleg az adattal kapcsolatosan egyeb jogosult
beleegyez6se nem sztiks6ges,

Egeszsegrigyi es szem6lyazonosito adatot kozigazgat6si elj616s, illetve az erintettnek
int6zm6nyi elhelyezese, gondoz6sa celjabol akkor lehet tov6bbitani, ha arra az erintett jogai
6rv6nyeslt6s6hez, vagy kotelezettsegei teljesites6hez van sztikseg,
Amennyiben az erintett egeszsegrigyi adatai m6s szem6lyt is 6rintenek, az egeszsegtigyi 6s

szem6lyazonosito adatok tovabbitasahoz

e harmadik szem6ly

(torvenyes kepviseloje)

hozz6jarulas6t is be kell szerezni,

A

szem6lyazonosit6sra alkalmatlan egeszsegrigyi adat idobeli

es teruleti korl6t nelktil

tovabbithato.

1.13. Az egfiszs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok nyilvSntartdsa
A Komloi Eg6szs6gcentrumn6l az erintettrdl felvett, a gyogykezeles 6rdekeben sztiks6ges
egeszs6grigyi 6s szem6lyazonosito adat elektronikus, tovErbb6 hagyom6nyos paplralap0
dokument6cion nyilv6n van tartva, Az adatok tovirbbit6s6rol feljegyzes k6szril, mely tartalmazza
az adattov6bbit6s cimzettjet, modj6t es id6pontjat, valamint a tovabbitott adatok koret.

'

A

rcl./rAr\; lJo /L) +ozv+J

nyilv6ntart6s eszkoze lehet minden olyan adatt6rolo eszkoz, amely biztositja az adatok

vedelmet,

A

Komloi Eg6szs6gcentrum az ell6tottrol felvett

-

-

az 6pol6s, vagy kozeg6szs6gtigyi,

j6rvErnyrigyi szempontbol jelentcis
6pol6si, egeszsegugyi adatokrol feljegyzest k6szit, 6s a
feljegyzes a nyilv6ntart6s resz6t kepezi. igy az eg6szsegugyi szolg6ltato nyilv5ntartja:

szenvednek, 6s ezzel osszefugg6sben nyilv6n kell tartani

a

megfigyel6sre, jirrv6nytigyi

ellenorz6sre, 6s a j6rv6nyugyi z6rlatra kotelezett szem6lyeket;

50 evig kell

A kotelezo nyilvirntart6si

id6t kovetoen

egyeb
gyogykezeles, vagy tudom6nyos kutatZrs erdekeben az adatok tovirbb is nyilv6ntarthatok;

legal6bb

meg6rizni.

nyilvantartirsi id6t kovetoen 6t kell adni a Semmelweis Orvostort6neti Konyvt6r es Levelt6r
16sz6re;

dokument6ciol az ANTSZ

-

a megszrino

eg6szsegtigyi szolgirltato szekhelye szerinti

illetekes v6rosi intezet6nek kell 6tadni;
szolg6ltato vallalja 6t, az eg6szsegugyi dokumentdciot at kell adni a feladat irtvSllalonak;

kelljavitani vagy torolni, hogy az eredetileg felvett adat meg6llapithato legyen;
m6solatot k6szit, ha ezt az adalbiztons6g, vagy a t6rolt adatok fizikai vedelme, illetve
torv6nyben

elcj

lrt

ad

atkozl6si kotelezetts6g szti ks6gess6 teszi

a

;

elmondottak szerint kell eljarni, igy: az eg6szs6gugyi es szem6lyazonosito adatok
adatkezel6se es feldolgoz6sa sor6n biztositani kell az adatok biztons6g6t, a v6letlen, vagy
sz6nd6kos megsemmisit6ssel, megsemmisul6ssel, megv6ltoztat6ssal, k6rosod6ssal,
nyilv6noss69ra kerrilessel szemben, tov6bb6, hogy azokhoz illetektelen szem6lyek ne
ferjenek hozz6',
a nyilv6ntart6s megorz6s66rt az adatot kezelcj felel6s;

es betartat6s6rol igy:

.

.
.
.
.
.

ellenorzi az adalkezelok, az ell6to szakszem6lyzet adatkezel6ssel osszeftiggo
tev6kenys696t,
kezdem6nyezi az adatv6delem, illetve az adatbiztons6g teruleten kifejlesztett uj
technologi-rk 6s eszkozok alkalmaz6s6t,
biztositja az adalkezel6ssel foglalkozo szemelyek oktat6s6t,
kijeloli az adatv6delmi felel6st,
gondoskodik az egeszsegugyi szolgirltato adatv6delmi szabllyzat6nak elk6szlt6seert,
dont a kotelezci nyilvantartbsi idot kovetoen a nyilv6ntartott adatok tovabbi t6rol6s6rol,
sors6rol, vagy megsemmisit6serol,

1.14. Az adafu6delem szervezete
A Komloi Eg6szs6gcentrumn6l kezelt adatok vedelmerol, 6s a

szolg6ltatasi tev6kenys6gre
vonatkozo adatok v6delm6rol, a jogszab6lyi eloir6sok betart6s6rol a Komloi Eg6szs6gcentrum

UM. BANYAsznrt Ur6rnzu6 ns
Elrnlt SzRNer6ntuvt EcnszsEcUcvt Kozpour
H-?300 KOML6, MetAlts rER l.
TEt .: (36 72) 582340
Tel,/FAX: (36 12) 482 045
vezetoje 6ltal megbizott adatvedelmi felelcjs gondoskodik, A szabAlyok betart6s6ban minden
szakdolgozonak 6s egyeb szakembernek is szerepe van.

1.'14.1.

Az adatv6delmifelel6s kiieltil6se 6s feladata
Adatvedelmi felelosse - feladatai, hat6skore 6s felel6ssege pontos meghat6roztrs6val -

lr6sban

megbizott, fels6fok0 vegzettsegLi szakember nevezheto ki. Az adatvedelmi felel6s kozvetlenul a
szoigdrlatvezetonek tartozik besz6mol6ssal, munk6j6t ugyanakkor a szakdolgozok tov6bb
segitik,
Feladatai:

szab bly zal beta rt6

s6t

;

vezetojenel;
meghozatal6t latja szuks69esnek;
adathordozok nyilvirntart6s6t es t6rol6sitt;

6tvezet6se,
A Komloi Egeszs6gcentrum vezetoinek feladata az adatv6delem szempontjitbol:

szab hlyzat re nd e kez6se
I

ad

1.14.2.

i

t

;

atok kozzetetele16l,

A Koml6i Eg6szs6gcentrum munkat6rsainak feladatai
Gondoskodnak az drltaluk felvett, 6s kezelt adatok beazonosit6s6rol;
Gondoskodnak az altaluk felvett, es kezelt adatok tartalm6nak helyes rogzltesercil;
Gondoskodnak az irltaluk felvett, 6s kezelt adatok vedelmerol.

A szem6lyes adatok jogi 6s technikai v6delme

2.1.
A

Papfralapri adathordoz6 eszkiiziin nyilvSntartott adatok v6delme
a szakir6ny0 ter6pi6s szolg6ltatAs kapcs6n felvett
kezelni, hogy illetektelenek hozz6f6r6se, betekint6se

betegrol az orvosi ell6t6s, az 6pol6s,

adatokat 0gy

kell t6rolni 6s

megakadirlyozhato legyen. A t6rol6si, megorz6si idcj alatt b6rmilyen - a dokument6cioval
kapcsolatos - esem6nyrol, adatm6sol6srol, illetve adatok kiszolg6ltat6sarol ir6sos feljegyzest
kell kesziteni.

A t6rol6si ido ut6n a dokument6ciot selejtezni kell, vagy a Semmelweis Orvostort6neti Konyvtar

es Leveltfr resz6re at kell adni. Ha a

dokumentumok selejtez6sre kertilnek, akkor az

egeszsegugyi 6s szem6lyazonosito adatokat tadalmazo dokumentumokat Igy kell
megsemmisiteni, hogy az azon szerepl6 szem6lyes adat, es egeszs6gugyi adat
osszekapcsol6sa megakad6lyozott legyen, tov6bbir a szem6lyes adatok felismerhetetlenek,
toroltnek tekinthetcjk legyenek,

6lmlt

SznN
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es
Az 6pol6si, 6s szakir6ny0 ter6pias szolg6ltat6si ellatirs soren csak azokal az eg6szs6gugyi,
szemelyes adatokat siabad felvenni, amelyek az ell6tas szempontj6b6l szriks6gesek, 6s
ak az adott egeszsegi iillapotban bekovetkezett v6ltoz6s,
ti; ter6pi6s szolgaltat6si tevekenyseggel osszhangban lehet
frpol6si

relev6nsak,
ell6t
felhaszn6lni,

az eg6szs6grigyi/szoci6lis
tilos'
felhaszn6lni
ell6t6ssal ossze nem fuggo tevekenys6gre, esem6nyekre

2.2.

is

tartalmazo dokumentumot

Szfmitfstechnikai adathor doz6 eszkiiziin rdgzitett szem6lyes,
kiiz6rdekti adatok

6s

adatkezel6s, a dokument6cio alkalmazirsa egy r6szben sz6mit6stechnikai adathordozo
eszkozok haszn6latbval tortenik, ez6rt meg kell teremteni a sz6mitastechnikai rizemeltet6si es

Az

informatikai biztonsirgi szabirlyokat, A sz6mitogeppel feldolgozott adatokat, kitoltott
dokument6ciokat a megorzesi ido el<iirirsai alapjan elektronikus adathordozon kell cirizni.
Gondoskodni kell az elektronikus adathordozo fizikai serul6s altal torteno ov6s6rol,
gondoskodni kell az elektronikus adathordozo illetektelen szem6lyek 6ltali hasznalat6rol. Ennek
6rdekeben az elektronikus adatkezel6shez szriks6ges szem6lyi sz6mitogep haszn6lat6hoz
belepesi kodok alkalmazbsa szriks6ges es kotelez6, A belepesi kodokat az alkalmazhs,

az

.gyrttrUtoOesi meg6llapoddrs megkotese alkalmaval a Komloi Egeszsegcentrum informatikusa

rijr rrg, mely az alkalmaz6s,

egyrittmrlikodesi meg6llapod6s megsztin6sevel leadando.

A meghib6sodott elektronikus adathordozot a haszn6latbol, munk6bol ki kell vonni, meg

kell

kiserelni az adatokat szakember irltal lementeni, 6s az adatment6s ut6n meg kell semmisiteni,

A

Komloi Eg6szs6gcentrum minden esetben csak jogtiszta szoftverek alkalmaz6sa 6s

haszn6lata tortenhet, es minden esetben aszerzoijogokra vonatkozo eloirtrsokat megtartj6k,

2.3.

Szem6lyes adatok c6lhoz kiitiitts6ge
szem6lyazonosito adatot, tov6bb6 szem6lyes adatot kezelni

csak
Egeszsegugyi 6s
jog
kotelezettseg
gyakorl6sa,
es
meghateioi6tt celbol, megl'rat6rozott ideig, es meghat6rozott
teljjsltese erdekeben lehe1, A c6l 6rv6nyre jut6sat az adalkezel6s minden fhzishban biztosltani
keil, 6s vizsg6lni, hogy a fentiek biztosit6sa folyamatosan megtort6nik. Csak olyan
egeszsegugyi es szemeiyes adat kezelheto, amely az adatkezel6s celjanak megvalosul6s6hoz
- ir .gejr#gugyi/szocialis ell6t6s, es szolgdrltat6s biztosit6s6hoz - elengedhetetlen, 6s a c6lok
e16r6s6re alkalmas a megvalosultrshoz szuks6ges mertekben es ideig.

2.4.

Az 6rintettek jogai

A beteg, a kliens,6s az egy6b erintett kerheti adatai helyesbiteset, illetve a jogszab6ly 6ltal
elrendelt adatkezel6s kivetelevel annak torleset. A valosagnak nem megfelelo adatokat az
adatvedelmifelel6s, tovabba a Komloi Eg6szs6gcentrum vezetoje helyesblteni koteles'
A beteg, kliens, ell6tott 6s 6rintett, valamint azok kepvisel6je az elj6rirs, illetve az ell6tits sor6n
keletkelett dokumentumokba, iratokba betekinthet, arrol sajat koltseg6n m6solatot keszittethet.
Nem lehet betekinteni az alabbi iratokba:

iratokba;

KOMLoI EGESZSEGCEN

2.5. A szem6lyes

adat m6dosftdsa, tiirl6se

szem6lyes adatok modosit6sa 6s torlese csak a torv6nyben meghat6rozott eljArassal
v6gezheto. A helyesbltesrcil 6s a torlesr6l az 6rintetteket, tov6bbfr mindazokat 6rteslteni kell,
akiknek kor6bban az adala az adalkezeles celj6bol tov6bbit6sra kerrilt, Az erteslt6s mellozhet6,
haezaz6rintett jogos erdekeit nem serti,

A

2.6. Adatszolgfltatfs kiils6 szerveknek
A Komloi Egeszsegcentrum

eg6szsegrigyi es szem6lyazonosito adatokat m5s szerv, vagy
szem6ly r6sz6re csak a jogszabalyban meghat6rozott modon 6s c6lhoz kototten, (a bevezeto
rendelkez6s 1-14. pontjaban foglaltak szerint) szolg6ltathat,

A koz6rdekfi adatok nyilv6nossaga
A

Komloi Eg6szs69centrum feladata ellirt6sirba tartozo rigyekben koteles elosegiteni a
kozvelemeny pontos es hiteles t-rjekoztatas6t, Ennek erdekeben rendszeresen kozze 6s
hozzttferhetove teszi a tev6kenysegevel kapcsolatos legfontosabb inform6ciokat, igy
kulonosen: a ny0jtott szolgiiltat6s6ra vonatkozoan, a rendelkez6sre iill6s6ra vonatkozoan, ha
teriteses szolg6ltat6st is nyujt, akkor a teritesi dijakra, a szervezeti felepitesere 6s a
mrjkodesere vonatkozoan, Az eg6szsegrigyi szolg6ltato EMSZ-eben meghat6rozott vezet6k es

alkalmazottak neve, elerhetos6ge b6rki szirm6ra hozzaferhet6, igy nyilv6nos adat. A Komloi
Egeszs6gcentrum a tev6kenyseg6r6l gyors, pontos 6s hiteles tajekoztatAst kell adni 0gy, hogy

az 6ltal6nos t6jekoztatasi joggal a szolgalat vezetcije rendelkezik, Az alkalmazott, 6s
egyrittmrikodc! szakdolgozok a vezetci engedelye alapj6n tehetik meg az egyeb
t6jekoztat6sokat,

Mell6kletek
-Az eg6szs6grigyi es ahozzAjuk kapcsolodo szem6lyes adtok vedelmer6l es kezelesercil szolo 1997.

eviXLVll, Iv.1,2,3, 4, sz, melleklete,

xdrnr,nznrrsfc

nr.A Nnlr nso nONTcENFTLMEK sELEJTEzfrsnrrnz
szab6lyoz6s ardntgenfilmek tekintet6ben 10 dvre
csokkentette a megorz6si kcitelezettseget. A jogszabdlyi eloir6s a kd,vetkezo:
Az eg6szs6giigyi 6s ahozzitjuk kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6s6r6l 6s v6delm6r6l
sz6l6 1997.
6vi XLV[. tiirv6ny 30. $ (1) alapjfn az egdszsdgiigyi dokumentdci1t - a kdpalkotd
diagnosztikai eljdrdssal kdsztiltfelvdtelek, az arrdl kdszftett leletek, valamint a (7) bekezdds
kivdteldvel - az adatfelvdteltdl sziimftott legaldbb 30 dvig, a zdrdjelentdst legaliibb 50 dvig kell
megdrizni. A kotelezci nyilvdntartdsi idcit kdvetden gy1gykezelds vagy tudomdnyos kutatds
drdekdben - amennyiben indokolt - az adatok tovdbbra is nyilvdntarthatok. Ha a tovdbbi
nyilvdntartds nem indokolt - a (3) bekezdds
I kivdteldvel - a nyilvdntartdst meg kell semmisfteni.
(2)
Kdpalkotd diagnosztikai eljdrdssal kdszahfelvdtelt az annak kdszftdsdtdl
szdmftott 10 dyig, afelvdtelrcil keszftett leletet afelvdtel kdszitdsdtcil szdmitott 30 dvig kell
megorznl. - v
-AZ ARCHrvAlAsr
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(3)

Amennyiben az egdszsdgilg,,i dokumentdci6nak tudomdnyos je_lentrisd-ge van, a
kritelezri nyilvdntaridsi id6t kaveriei ii run qdni a Semmelweis Orvostortdneti Milzeum.
Kdnyvtdr ds Levdltdr rdsz,lre.
(4)
A dokurnentdci1t kezelci jogutdd ndlkilli megsziindse esetdn az (5) bekezdds
kivdteldvel
q)
a tudomdnyos jelentrisdgti egdszsdgilgti dokumentdci1t a (3) bekezdds szerinti
lev,!ltdrnak.
az egy,lb egdszsdgilgyi dokumentdci1t a Kormdny dltal kiielAh szervnek kell
U
dtadni.
(5)
Amennyiben a dokumentdci6t kezeki jogut\d ndlkill szr,lnik meg, de az dltala
kordbban elldtott feladatokat mds szem ldtia e",
a dokumentdci1t kezelcj megszun,lsdnek idripontjdt megelciz tfz dvben keletkezett
a)
egdszsdgilgyi
*az dokumentaci1t a feladatot elldt6 szerv,
a) pont alapjdn dtaddsra nem keriilf egdszsdgiigyi dokumentaci6i a 30. S &)
bi "
bekezdds b) pontja szerinti adatkezelf
rdszdre kell dtadni.
A meg nem semmisitett, illetve a (2) bekezdes szerinti lev6ltfrrnak 6tadott egeszsegtigyi
el6irirsai6rtelemszertien vonatkoznak
delkezdsi jogr6l 6s az informhcioszabads6gr6l szolo 20lL evi
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kello gondoss6got kell forditani a filmek megfelel6 kiil<in villogatdsfua, azokmds

anvast6l

-

(oaoiro k. rdr asaszttts. f6mapcsok stb. ) to rt6no megtisztit{shr a,
folyamatdsah dokumen"tdlni kell a kiselejtezelL ifiaddsrav{r6 anyag mennyis6gdt.

KOMLOI ncf szsf GCENTRUM, BANvAszlrr Urdxnznr6 6s
f.r.rnl,r SzlNn r6ruuu Eciszsf cUcvr K0zponr
I{-7300 KOML6, MnrAlrs rfn 1.
Tnr,.: (3672) 582 340
FAX: (3,6721 482045

l.

szdmlOfl
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tdrvdnyhez

Fertdzf betegsdgek listdja az drintett rdszdrffil tdrtenf kdtelezd adatszolgdltatds,
valamint az ANfSZ rdsztlre tdrtdnf kdtelezf aduttovtibbitris esetdn
F

ert6z6sek, fertozeses eredetri bete

gs

6

gek, mdrgezds ek

A) Szemdlyazonostt6 adatokkal egtiltt jelentend6;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I l.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1.
32.
33.
34.
35,
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51,

acut flaccid paralysis (heveny petyhiidt bdnul6s)
amoebiasis

ancylostomiasis,uncinariasis
anthrax (l6pfene), bacillus anthracis 6ltal okozott fert6zds
botulizmus
brucellosis, m6ltai, mediterrdn, undul616 16z
B tipusri Haemophilus influenzae 6ltal okozott betegsdg

campylobacteriosis,campylobacterokoztabdlhuru
cholera (kolera)

congenitalis rubeola syndroma (CRS) (veleszi.iletett rubeola megbetegedes)
cryptosporidiosis

diphtheria(torokgyik)
Escherichiacoli 61tal okozottgastrointestinalis megbetegeddsek
echinococcosis,hydatidosis
encephalitis infectiosa (feftozf agyvelogyullad6s)

enteritisinfectiosa
dtelfert6zds
dtelmdrgezds
febris flava (s6rgaldz)

febris recurrens (visszatdr6 16z)

feft6z6spongiformencephalopathi6k
giardiasis
hepatitis infectiosa (fertbzi| m6jgyullad6s)
keratoconjunctivitis epidemica(fefiozo kdtohefiya- ds szaruh6rtya-gyullad6s)
legionellosis
lepra

leptospirosis
listeriosis

Lyme-k6r
lyssa (veszettsdg)
lyssa fert6zdsre gyanirs sdr0l6s

maldria

malleus(takonyk6r)
meningitis purulenta (feftozo agyh6rtyagyullad6s)
meningitis serosa (s6vos agyhfurtyagyulladds)
mononucleosis infectios4 mirigyllz, monocyta angina, Pfeiffer-betegsdg
morbilli (kanyar6), kiv6ve: subacutsclerotisalopanencephalitis
multirezistens k6rokoz6k 6ltal okozott, egdszsdgiigyi ell6t6ssa1 <isszefiigg6 fertlzes
Neisseria meningitidis 6ltal okozott betegsdg (Meningococcus okozta megbetegedds)

ornithosis(papagill6z)
paratyphus

parotitis epidemica (mumpsz)
pertussis(szamdrkdhiigds)
pestis

poliomyelitisanterioracuta(arv6nyos
Q-l6z
rubeola(r6zsahiml6)
salmonellosis
shigellosis
scarlatina(vdrheny)
schistosomiasis(bilharziasis)

gyermekbdnulAs)
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62,
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

sirlyos akut l6griti tiinetegytittes (SARS)
staphylococcosis
Streptococcus pneumoniae 6ltal okozott betegs6g (Pneumococcus okozta megbetegqd6s)

strongyloidosis
taeniasis

tetanus(merevgiircs)
toxoplasmosis

trachoma(kiv6ve:trachomakrivetkezmdnyei)
trichinellosis
tularaemia

typhusabdominalis(hastifusz)
typhus exanthematicus (kiiitdses tifusz)

varicella(b6rdnyhiml6)
variola (himl6)

yersiniosis
virusos haemorrhagias l6zak
nosocomialis vdrdramfertlz€s(nosocomialissepsis)
kor6bban Magyarorszitgon nem 6szlelt, ktldndsen vesz6lyes fert6z6 betegs€g
B) Szemdlyazonostt6 adatok ndlkill jelentend1
;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.
12.
13.

AIDS megbetegedds
condylomaacuminatum
gonorrhoea (kank6)
granuloma inguinale
herpes genitalis

HIV fert6zds
influenza, influenza szer[i megbetegedds
lymphogranuloma inguinale
syphilis (vdrbaj)
szexu6lis riton teded<i, chlamydi6k 6ltal okozott egy6b betegsdgek
tuberkulozis
ulcus molle, chancroid
urethrilisnonsonococcica
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