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T Á J É K O Z T A T Ó 

A GYÓGYKEZELÉSBEN, KIVIZSGÁLÁSBAN RÉSZESÜLŐK 

RÉSZÉRE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK 

KEZELÉSÉRŐL 

 

A gyógyítás és kezelés érdekében betegeink adatait kórházunkban rögzítjük, és az adatokat 

jogszabályi előírások, így pl. a 2011. évi CXII. tv., az 1997. évi CLIV. tv., az EU 2016/679. 

sz. rendelete (GDPR) szerint kezeljük. 

 

Az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika széles körű 

elterjedése miatt fokozott oltalomban részesítjük. A Károlyi Sándor Kórházban a betegek 

egészségügyi és személyazonosító adatait a Kórház Belső Adatvédelmi Szabályozási 

portfóliójának megfelelően kezeljük. 

 

A legfontosabb szabály: a Kórház minden dolgozóját köti az orvosi titok megtartásának 

kötelezettsége. 

 

A kórházban az épület kialakítása olyan, hogy a gyógykezelés során más betegek is jelen 

lehetnek. Ez előfordulhat a kórteremben, vagy vizsgálatok, kezelések során. A kezelés során 

mindent el fognak követni a beteg emberi jogainak és személyes méltóságának tiszteletben 

tartására. Ha a gyógykezelés során bármikor olyan helyzetbe kerül, ahol más betegek jelenléte 

zavarja, kérjük, szóljon az Önt ellátó orvosnak vagy más egészségügyi dolgozónak. 

 

A Károlyi Sándor Kórházban egészségügyi szakemberek felkészítése is folyik. A 

gyógykezelés egyes szakaszaiban ilyen szakemberjelöltek is jelen lehetnek a kórház orvosain 

és más betegellátó személyzetén kívül. Természetesen rájuk is vonatkozik az orvosi titok 

megőrzésének kötelezettsége. 

 

A gyógykezelés során az adatvédelmi előírások betartásával, a gyógykezelés érdekében 

esetleges korábbi betegségekkel kapcsolatos egészségügyi adatokat is kezelhetnek. Ön írásban 

megtilthatja, hogy a betegségével kapcsolatos adatokat felvegyék, és ezen adatokat az 

egészségügyi ellátó hálózaton belül továbbítsák. Az Ön gyógykezelésével kapcsolatos 

adatokat a törvény előírása alapján választott háziorvosának továbbítjuk. Ha Ön ezt megtiltja, 

akkor háziorvosa nem férhet hozzá vizsgálati eredményeihez. Kérjük, hogy esetleges 

tiltakozását a vizsgálat vagy kezelés megkezdése előtt jelezze. Az adatvédelmi előírásokról 

bármikor kérhet további tájékoztatást, amit szívesen megad az Önt ellátó orvos vagy az 

osztály/részlegvezető főorvos. Ezek a szabályok az Ön érdekét szolgálják. Célunk az, hogy 

megalapozott bizalommal fordulhasson hozzánk, ami elősegíti gyógyulását is. 
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Milyen jogai vannak? 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az 

érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga és hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a 

törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, 

tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra. 

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, 

valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, 

valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a 

foigazgato@karolyikorhaz.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött 

nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított 

legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint 

megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban 

foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely 

adatkezelőnél élhet jogaival. 

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy 

jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:  

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 

Tel: (06 1) 457 7100 

Fax: (06 1) 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az a Ön személyiségi jogát megsértjük, úgy 

sérelemdíjat követelhet. 

 

Kapcsolattartási adataink, melyeken jogaival élhet: 

a Károlyi Sándor Kórház 

a. székhely: 1041 Budapest, Nyár u. 103. 

b. http://www.karolyikorhaz.hu/ 

c. telefonszám: Károlyi Kórház központ: +36 1 369 2111,  

d. e-mail: foigazgato@karolyikorhaz.hu 

e. fax: +36 1 360 0091 

f. adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu 

mailto:info@nmhh.hu

