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Adatkezelés adatai

Adatkezelési
tevékenység
megnevezése

Az adatkezelés célja (Folyamat)

Az érintettek kategóriái

A kezelt személyes adatok

Időpont foglalás
járóbetegeknek

Az egészségügyi ellátás céljából érkező betegek számára
időpont biztosítása

Beteg,
Hozzátartozó

Időpontfoglaláshoz gyűjtött adatok

Időpont foglalás
fekvőbetegeknek

Az egészségügyi ellátás céljából érkező betegek számára
időpont biztosítása

Beteg,
Hozzátartozó

Időpontfoglaláshoz gyűjtött adatok

Betegfelvétel

Járóbeteg ellátás

Diagnosztikai
tevékenység

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének
célja: a) az egészség megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési
tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti
tevékenységet is,

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének
célja: a) az egészség megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési
tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti
tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

Címzett(ek)

Az adatkezelés jogalapja (GDPR szerint)

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi
indoklással

Az adatok
forrása

Adattovábbítás/adatfeldolgozás
Törlési határidő
Nyilvánosságra
hozatal

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Eüak. 9. §-a, 12. §-a., 35/F. §
Az elektronikus beutalók és
időpontfoglalások nyilvántartása az
Ebtv. 18/A. § (3) bekezdése alapján

Az érintettől

Nem releváns

Maximum tárgyév végéig

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Eüak. 9. §-a, 12. §-a., 35/F. §
Az elektronikus beutalók és
időpontfoglalások nyilvántartása az
Ebtv. 18/A. § (3) bekezdése alapján

Az érintettől

Nem releváns

Maximum tárgyév végéig

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Eüak.9. §-a, 12. §-a. Az elektronikus
beutalók és időpontfoglalások
nyilvántartása az Ebtv. 18/A. § (3)
bekezdése alapján

Az érintettől

Nem releváns

Zárójelentés 50 év, minden más
dokumentum esetében 30,
képalkotó diagnosztikai felvétel
10 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az érintettől

Nem releváns

Ambuláns lap és egyéb
dokumentumok esetében 30,
képalkotó diagnosztikai felvétel
10 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az intézményben
keletkezik

Zárójelentés 50 év, minden más
dokumentum esetében 30,
képalkotó diagnosztikai felvétel
10 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az intézményben
keletkezik

Zárójelentés 50 év, minden más
dokumentum esetében 30,
képalkotó diagnosztikai felvétel
10 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az intézményben
Nem releváns
keletkezik

50 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Beteg
Intézményi személyzet
Hozzátartozó

Természetes személyazonosító adatok
Elérhetőség
TAJ
Állampolgárság

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Beteg
Intézményi személyzet
Hozzátartozó

Természetes szémélyazonosító adatok
Elérhetőség
Járóbeteg kezelésre vonatkozó adatok
TAJ
Állampolgárság

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Diagnosztikai adatok

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

A PACS rendszerben tárolt diagnosztikai adatok

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Személyazonosító adatok
Zárójelentés

EESZT, kezelőorvos,
háziorvos, bíróság,
hatóságok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Az adatok kezelésének célja:
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési
Beteg
tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti
Intézményi személyzet
tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése
Fentiek érdekében szükséges az érintett egészségi
állapotára vonatkozó vizsgálatok elvégzése.

Az adatokkezelésének célja:
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési
Képalkotó diagnosztikai
Beteg
tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti
tevékenység
Intézményi személyzet
tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése
Fentiek érdekében szükséges az érintett egészségi
állapotára vonatkozó vizsgálatok elvégzése.

Beteg elbocsátás

A beteg kezelésének lezárásáshoz szükséges adminisztráció

Beteg
Intézmény személyzet

Védőnői ellátás
(gyermekágyas és
újszülött gondozás)

Egészségügyi ellátás céljából.

Beteg, Intézményi
személyzet

Elérhetőség
A védőnő által kezelt adatok

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Eüak. 9. §-a, 12. §-a., 35/F. §-35/L. §
Eütv. 136.§

Eüak. 9. §-a, 12. §-a., 35/F. §-35/L. §
Eütv. 136.§

Eüak. 9. §-a, 12. §-a.
Eütv. 136.§

Eüak. 9. §-a, 12. §-a.
Eütv. 136.§, 137. §

49/2014. (V.21) ESZCSM rendelet 8. sz Az intézményben
Nem releváns
melléklet
keletkezik

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Adatkezelés adatai

Adatkezelési
tevékenység
megnevezése

Az adatkezelés célja (Folyamat)

Az érintettek kategóriái

Egészségügyi szakember- Az egészségügyi szakemberképzésben részt vevő hallgatók
Hallgató
képzés
jogviszonyának megteremtése

Foglalkozás egészségügyi Az intézmény által végzett foglalkozás egészségügyi
vizsgálat
viszgálat során történő adatkezelés

Vállalkozási tevékenység
A jogszabályok által előírt adminisztrációs kötelezettségek
Intézményi személyzet
kapcsán foglalkoztatott
teljesítése.
munkatársak

Toborzás kiválasztás

Munkajogi perek

A munkabér, GYES, GYED megállapítása, családi
adókedvezmény igénybevétele, gyermekek után járó
pótszabadság, megváltozott munkaképességű
munkavállalók egészségügyi dokumentációja a
rehabilitációs hozzájárulás bevallása miatt.

Az intézmény személyi állománya feltöltése

Bírósági eljárásban való részvétel munkaügyi per során

Címzett(ek)

Munkaviszonyhoz, közalkalmazotti jogviszonyhoz
kapcsolódó adatok+
Besorolás, minősítés

Név, Elérhetőségek, pecsétszám

munkavállaló,
volt munkavállaló aki
bírósági eljárás során fél
lesz

Szerződéses kapcsolatok A vevői és szállítói kapcsolatok adminisztrációja

Vevő
Szállító

Magánszemély vevő és szállítóra vonatkozó:
Természetes személyazonosító adatok
Elérhetőségi adatok
Bankszámlaszám
A számlán szerepelhet a beavatkozás WHO kódja is.

Adattovábbítás/adatfeldolgozás
Törlési határidő
Nyilvánosságra
hozatal

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

33/1998.NM rendelet 4.§.(1)
bekezdés,
Mt. 51.§ (4) bekezdés,
GDPR ) 9. Cikk (1) 2

Érintett

5 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Hatóságok, bíróság

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Jogszabályi kötelezettség:
Art. 50.§.
217/1997 (XII.1.) korm. Rend. 37.§ 1-2.
bek
Érintett
Ebtv. 79-80. §,
288/2009. (XII. 15.)
Korm. Rendelet
Tny. 97.§
Kjt. 83/B.§.;Kjt.83/C.§.;Kjt.83/D.§.

Nem releváns

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZAz érintett munkavégzésre
ben és eljárásrendjeiben szabályzott
irányuló jogviszonya megszűnését
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
követő 5. év
ismertetett szervezési intézkedések.

Hatóságok, bíróság

Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja – az adatkezelés szerződés
teljesítéséhez szükséges,

Érintett

Nem releváns

A szerződés megszűnését követő
5 év. Az egészségügyi
dokumentációban 30, a
zárójelentésben 50 évig szerepel
az orvos neve, pecsétszáma.

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Kjt. 83/B.§.;Kjt.83/C.§.;Kjt.83/D.§.,
Ebtv.

Érintett, jelenléti
Nem releváns
ív, munkaidő
mérleg

Az érintett munkaviszonyának
megszűnését követő 3 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja –
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha
az érintett gyermek.

A munkáltató jogos érdeke a
potenciális munkavállalók adatainak
nyilvántartása, annak érdekében,
hogy új állásajánlattal megkeressék.

Érintett

1 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Hatóságok, bíróság

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja –
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok
véddelmét teszik szükségesség, különöse, ha
az érintett gyermek.
Jogszabályi kötelezettség - 6. cikk (1) c)
pontja - az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges

A munkáltató jogos érdeke a
munkaügyi perhez kapcsolódóan
minden olyan a per szempontjából
Érintett
releváns személyes adat
Bíróság
nyilvántartása, mely számára a per
kedvező megítélését eredményezheti. Hatóság
Pp. 522.§
Pp. 349. § (3) bekezdés
Mt. 285. § (1) bekezdés

Mt. 286§ (1) Alapján 3 év
munkaügyi elévülési idő, (2)
büncselekménnyel okozott kár
megtérítése 5 év vagy ha a
büntethetőség elévülési ideje
hosszabb akkor annak megfelelő

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Hatóságok, bíróság

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Jogszabályi kötelezettség:
Art. 50.§.
217/1997 (XII.1.) korm. Rend. 37.§ 1-2.
bek
Érintett
Ebtv. 79-80. §,
288/2009. (XII. 15.)
Korm. Rendelet
Tny. 97.§
Kjt. 83/B.§.;Kjt.83/C.§.;Kjt.83/D.§.

50 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Hatóságok, bíróság

Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja – az adatkezelés szerződés
teljesítéséhez szükséges,

Szerződés megszűnése után 5 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Természetes személyazonosító adatok
Munkajogi perekhez kapcsolódó adatok

Kilépő munkavállalóval Elszámolási folyamatok lezárását követően léphet ki az
kapcsolatos adatkezelés érintett munkavállaló.

Az adatok
forrása

3 év

Név
Cím
Telefon
Email
Önéletrajz

munkavállaló, munkaügy,
munkahelyi vezető,
anyaggazdálkodás,
Elszámolólap munkaviszony megszüntetéséhez
pénzügyi vezető,
informatikai vezető,
pénztár

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi
indoklással

Érintett

valamennyi munkavállaló, személyes és munkaidő nyilvántartó lapok (jelenléti ív),
Hatóságok, bíróság
hozzátartozók is
kérelmek, dokumentáció

Pályázók

Az adatkezelés jogalapja (GDPR szerint)

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
Eüak. 4.§ (2) a), 17. §
szükséges;illetve szerződés teljesítése - 6. cikk
(1) bekezdés b) pontja – az adatkezelés
szerződés teljesítéséhez szükséges,

Hallgató neve, elérhetőség, oktatási azonosító szám,
foglalkoztatási napló: személyi részt is tartalmaz:
tanulók adatai és értékelése. név, születési hely, lakcím, Oktatási intézmény
édesanyja neve. haladási napló. de ezeket mind az
oktatási csoportnak külön

Intézményi személyzet

A jogszabályok által előírt adminisztrációs kötelezettségek
Foglalkoztatással
Intézményi személyzet
kapcsolatos adatkezelés teljesítése.

Bérszámfejtés és teljes
munkavállalói
nyilvántartás

A kezelt személyes adatok

Az érintettől

Nem releváns

Nem releváns

Adatkezelés adatai

Adatkezelési
tevékenység
megnevezése

Hozzáférési jog
gyakorlása

Az IT üzemeltetéshez
kapcsolódó személyes
adatok

Az adatkezelés célja (Folyamat)

Az érintettek kategóriái

Az Infotv. 25/E. § (1) k) szerinti nyilvántartási kötelezettség
Bármely érdeklődő
teljesítése

Az informatikai környezet biztonságos és hatékony
munkavégzést szolgáló üzemeltetése.

Intézményi személyzet

A kezelt személyes adatok

Címzett(ek)

Az adatkezelés jogalapja (GDPR szerint)

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi
indoklással

Az adatok
forrása

Adattovábbítás/adatfeldolgozás
Törlési határidő
Nyilvánosságra
hozatal

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása

Az Infotv. 25/E. § (1) k) szerinti
nyilvántartási kötelezettség

Az elérhetőségi
adatok az
érintettől
származnak a
többi az
intézményben
keletkezik

Nem releváns

5 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Nem releváns

Egyéb

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az adatkezelő vagyonvédelmi és
biztonsági szempontok miatt jogos
érdekét képezi az, hogy az Intézmény
területén bekövetkezett jogellenes
cselekményekről felvételt készítsen és
ezeket később hatósági eljárásokban
Kamerafelvétel
felhasználja. Továbbá szintén jogos
érdeke fűződik ahhoz, hogy a
láthatóan elhelyezett kamerákkal
preventív hatást érjen el amellyel a
jogellenes cselekméynek elkövetésétől
bárkit visszatartson.

Nem releváns

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZAz érdekmérlegelési tesztben
ben és eljárásrendjeiben szabályzott
meghatározott ideig. (általában 3, védelme. Az adatkezelési, valamint kamera
30, 60 nap)
szabályzatban ismertetett szervezési
intézkedések.

Jogos érdek a projekt dokumentációja
azért, hogy az intézmény bizonyítani
Az érintett
tudja a projekt szabályszerű
lebonyolítását

Nem releváns

5 év

Eütv. 11. § , 16.§ , 24. §

Nem releváns

30 év

Elérhetőség
az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény
szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi
és ténybeli indoka

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

IT üzemeltetéssel kapcsolatos személyes adatok

Hatóságok, bíróság

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja –
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen Az informatikai környezet biztonságos
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az és hatékony munkavégzést szolgáló
Érintett
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és üzemeltetése
szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha
az érintett gyermek.

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja –
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha
az érintett gyermek.

Intézményi személyzet
Beteg
Elektronikus megfigyelő
Hozzátartozó
Vagyonvédelem, élet- és egészségvédelmi célú megfigyelés
rendszer üzemeltetése
Látogató
Szerződött partner
Harmadik fél

Kamera felvétel, képmás

Hatóságok, bíróság

Projekt dokumentáció

Intézményi személyzet

Név, elérhetőségi adatok

Hatóságok, bíróság

Beteg, Hozzátartozó

Betegfelvételi adatok,
Kezelésre vonatkozó adatok

EESZT? Munkavállaló,
Hatóságok, bíróság

Beteg személyes adatai
Kezelő orvos
Felvétel ideje
Távozás ideje
Beteg további sorsa
Beküldő intézet
Beküldő orvos
Anamnézis
Státusz: szervi, neurológiai, pszichés
Alkalmazott terápia
MMSE pontértékek (mini-mental state examination)
MMMS pontértékek
Diagnózis
CT vizsgálat eredmény (szükség szerint)
Epikrízis
Pszichiátriai szempontból javasolt gyógyszerek
Szükséges kontroll
Kezelő orvos név, aláírás
Általános tájékoztató, átvételi

Köérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e)
EESZT,
pontja – az adatkezelés közérdekű vagy az
Munkavállaló,kezelőor
adatkezelőre ruházott közhatalmi
13/2014. (XII. 16.) IM rendelet
vos, Hatóságok,
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
bíróság
feladat végrehajtásához szükséges;

név, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, email cím,
anyja neve, születési hely és idő, szakképzettség,
végzettséget igazoló okmányt kiadó intézmény neve,
száma, munkakör, beosztás, besorolási fokozat, előélet

Az egyes projektekben való részvétel dokumentálása

Hozzátartozóval
A betegnek a hivatkozott jogszabályban foglalt jogainak
(értesítendő személlyel)
gyakorlásához van szükség rá
kapcsolatos adatkezelés

Kötelező gyógykezelés

Kezelés

Betegek és az Intézményi
személyzet

ÁEEK továbbképzések

munkavállaló képzésre történő regisztrációja, javaslat
készítése az oktatáson való részvételre

képzésre jelentkező
munkavállalók

Munkahelyi balesetek
nyilvántartása

név, születési név, anyja születési neve, születési helye
munkavállalót a munkahelyén ért baleset körülményeinek munkabalesetet
és idő, nem, állampolgárság, TAJ szám, lakóhely,
rögzítése
szenvedett munkavállalók telefonszám, baleset eredményeként bekövetkezett
sérülés

Vizsgálat-konzilium kérés

Diagnosztikai segítség a más intézmények számára,
szerződéses keretek között

Diagnosztikai adatok

Diagnosztikai adatok

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja –
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges,
Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Hozzájárulás- 6. cikk (1) bekezdés a) pontja –
az érintett hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;

EESZT, kezelőorvos,
hatóságok, bíróság

Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

1993 évi XCIII. tv. 64. § (3 bek. (Mvt.)

Eüak. 9. §-a, 12. §-a.
Eütv. 136.§ (1)

Az érintett

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.
A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az érintettől

Zárójelentés 50 év, minden más
dokumentum esetében 30,
képalkotó diagnosztikai felvétel
10 év

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az érintettől

Érdekmúlás esetén

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.
A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

Az érintettől

Nem releváns

Egyéb

Szerződő
intézmény

Nem releváns

A szerződő intézmény felel érte
(30 év, képalkotásos diagnosztika A szerződött intézmény felel érte.
10 év)

Adatkezelés adatai

Adatkezelési
tevékenység
megnevezése

Az adatkezelés célja (Folyamat)

Az érintettek kategóriái

A kezelt személyes adatok

Az adatok
forrása

Címzett(ek)

Az adatkezelés jogalapja (GDPR szerint)

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi
indoklással

Az intézmény jogos érdeke minden
olyan, a per szempontjából releváns
Érintett
személyes adat nyilvántartása, amely
Bíróság
a tényállás tisztázáshoz szükséges.
Hatóság
Pp. 522.§
Mt. 285. § (1) bekezdés

Peres eljárások

A per során a tényállás tisztázásáshoz szükséges tények
bizonyítása

Beteg, Intézményi
személyzet

A per tárgyától függ.

Hatóságok, bíróság

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja –
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok
véddelmét teszik szükségesség, különöse, ha
az érintett gyermek.
Jogszabályi kötelezettség - 6. cikk (1) c)
pontja - az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges

Gyógyszerkipróbálással
kapcsolatos folyamatok

A gyógyszervizsgálati protokollban meghatározott célok
érdekében történő elemzés

Beteg
Intézményi személyzet

Természetes személyazonosító adatok
Fekvőbeteg kezelésre vonatkozó adatok

Kezelőorvos,
hatóságok, bíróság

Az Eütv. VIII. fejezete
Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet
235/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

Az érintettől/
intézményben
keletkezik

Kiküldetések
nyilvántartása

A kórházi dolgozók továbbképzéseken, oktatásokon,
hivatalos eseményeken való részvételének támogatása

Kórházi dolgozók

Név, lakcím, születési idő, adózanosító jel, kiküldetés
megnevezése, időtartama, költségek elszámolása

Hatóságok, bíróság

Szerződés teljesítése - 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja – az adatkezelés szerződés
teljesítéséhez szükséges,

Az érintettől

Adattovábbítás/adatfeldolgozás
Törlési határidő
Nyilvánosságra
hozatal

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása

Nem releváns

A vonatkozó IT rendszerek és eszközök IBSZben és eljárásrendjeiben szabályzott
védelme. Az adatkezelési szabályzatban
ismertetett szervezési intézkedések.

A per befejeztét követő 5 év

A gyógyszervizsgálati
protokollban meghatározott
módon
Nem releváns

5 év

Az érintett IT rendszerek és eszközök IBSZben szabályzott védelme
Az adatkezelési szabályzatban ismertett
szervezési intézkedése
Az érintett IT rendszerek és eszközök IBSZben szabályzott védelme

Rövidítések
Rövidítések:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Eütv.

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

Eüak.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Ebtv.

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. Rendelet

429/2017. (XII. 20.) Korm. Rendelet

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2014. (V.21) ESZCSM rendelet

49/2014. (V.21) ESZCSM rendele

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998.NM rendelet
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

33/1998.NM rendelet
Mt.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Art.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. Rendelet

217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
Rendelet

288/2009. (XII. 15.) Korm. Rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

Tny.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Kjt.

A polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. Törvény

Pp.

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

Infotv.

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

287/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet

A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

Edütev.

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat
alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

235/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

Adattovábbítások

Az adattovábbítással érintett
adatkezelési tevéknységek

Az adattovábbítással érintett adatkörök vagy adatcsoportok

Betegellátás, Diagnosztika

a) a betegellátó azonosítása körében: a beteget ellátó orvos (kezelőorvos) azonosítója,
munkahely (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója, BNO kód,
közgyógyellátási igazolvány száma
b) a beteg azonosítása körében: beteg neve, anyja neve, születési ideje és helye,
Országos Epidemiológiai Központ
lakóhelye, neme, állampolgársága, Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a
továbbiakban: TAJ), naplószáma, a felvétel adatai,
c) gyermekellátás esetén: az anya és a gyermek b) pont szerinti azonosító adatai.
továbbá a 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet I. számú mellékeltében felsorol,
betegségenként változó adattartalom

Eüak.. 15. § (1) bekezdése; 1/2014. (I. 16.) EMMI
rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

EESZT adatkommunikáció

Diagnosztika
Fekvőbeteg elbocsátás

a)196 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,
b) az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint miniszteri
rendeletben meghatározott egyéb adatai és dokumentumai, c) az ellátási eseményt
nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, EESZT-ben képzett azonosítója,
ÁEEK
valamint az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója.
Dokumenntumok
1. a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés,
2. a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap,
3. szövettani és patológiai leletek,
4. laborleletek,
5. képalkotó diagnosztikai ellátások leletei,
6. műtéti leírások.

Az EESZT rendszer működtetéséhez szükséges kötelező
adatszolgáltatás,
Eüak.

Vércsoport meghatározáshoz szükséges adattovábbítás

Járóbeteg ellátás
Fekvőbeteg ellátás

Az érintett neve, TAJ száma vagy ennek hiányában más azonosítója, születési ideje,
neme, állampolgársága, lakcím, vizsgálatkérés oka

Országos Vérellátó Szolgálat

Vércsoport megismerése

NEAK Finaszírozás

Betegellátás, Diagnosztika

NEAK jelentés adatai

NEAK

Az intézmény által nyújtott ellátások finanszírozása

Munkaviszonnyal kapcsolatos
adatkezelés

Az adatok a következők:
az egészségügyi dolgozó neve, alap- és működési nyilvántartási száma, az
egészségügyi tevékenység végzése során használt szakképesítése (szakképesítései)
a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak az Eütev. 7. § (2) bekezdése szerinti
jogviszony típusa, kezdő időpontja, határozott idejű foglalkoztatás esetében annak
végdátuma vagy a jogviszony határozatlan jellege
az egészségügyi dolgozó által végzett egészségügyi tevékenység FEOR szám
ÁNTSZ
szerinti megjelölése, az Eütev. szerinti alkalmazott egészségügyi dolgozó esetében a
munkakör megnevezése
alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás
ténye, az Eütev. 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája,
valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, valamint a heti munkaidő
az egészségügyi dolgozó tartós távollétének ténye és indoka

Adattovábbítási tevékenység megnevezése

Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) (fertőző
betegségek jelentése)

Statisztikák, kimutatások készítése

Címzett(ek)

Adattovábbítás célja

Eütev. 6. §-a

Adattovábbítások

Az adattovábbítással érintett
adatkezelési tevéknységek

Az adattovábbítással érintett adatkörök vagy adatcsoportok

Címzett(ek)

Bérszámfejtés

Bérszámfejtés

személyes és munkaidő nyilvántartó lapok (jelenléti ív)-en rögzített adatok:
Név
Pecsétszám
Osztály
Munkaidő, naponként
Távollét esetén annak oka

Magyar Államkincstár, NAV,
Az intézményi dolgozók bérszámfejtése, adatszolgltatás,
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Végrehajtó,
cafetéria, bérjövedelem megállapítása, letiltás
egyéb hatóság

Kötelező egészségügyi ágazati bérfejlesztés

Bérfejlesztés

Név, adószám

NEAK

A rendőrség értesítése bűncselekmény gyanúja esetén

Betegellátás

Név, cím, elérhetőség, anamnézis

A területileg illetékes rendőrkapitányság

Közérdekű adatkezeléssel érintett személyes adatok

Munkaviszonnyal kapcsolatos
adatkezelés

Munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó
adat

Eseti adatigénylő

Közérdekű adatigénylés esetén az adatok továbbítása az
igénylő részére

Munkahelyi balesetek bejelentése

Munkaviszonnyal kapcsolatos
adatkezelés

meghallgatási jegyzőkönyv/tanúnyilatkozatban van egy mondta, hogy sérült
hozzájárul, hogy a dokumentációját felhasználhassák.

Budapest Főváros kormányhivatal
munkavédelmi felügyelőség

Jogszabályi kötelezettség

Hatósági megkeresésre történő eseti adatszolgáltatás
Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv
megkeresésére vagy adatkérésére

Bármely tevékenységet érinthet

A leggyakoribb a látlelet kérés, de bármi előfordulhat pl egy nyomozás során.

A megkeresést küldő hatóságf

Jogszabályi kötelezettség, Eüak. 23. § - 27. §

Külsős betegszállítónak adatátadás

Betegellátás

Beteg neve, lakcím, anyja neve, születési idő, TAJ szm, Beküldő, BNO diagnózis
szám, vizsgálat ideje, helye, honnan és hova szállítandó

Betegszállítási szolgáltatás igénybe vétele

Mérgezéses esetek jelentése

Betegellátás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. számú mellékletében, a Mérgezési eset
bejelentőlap-on meghatározott adattartalom.
A beteg monogramja, születési idő, milyen úton került be a beteg (mentő,
hozzátartozó szállitotta), hány órakkor jelentették az esetet, ki jelentette, hol történt az ÁNTSZ
eset, mikor került be hozzánk a beteg, mikor vették fel, távozáskor milyen volt az
állapota, mikor bocsátották el az
osztályról, hová került a beteg és részletes epikrizis.

A jogszabályban foglalt jelentési kötelezettség teljesítése

Szakdolgozat írásához betekintés engedélyezése az egészségügyi
dokumentációba

Betegellátás

Változó terjedelmi, a szakdolgozati kutatáshoz szükséges adatok

Egészségügyi szakember képzés elősegítése

Portaszolgálat működtetéshez való adattovábbítás

Szerződéses kapcsolatok

Név, szervezeti egység, lakcím, gépjármű rendszám, típus, szín, évjárat

Szakszervezeti tagdíjakkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Szakszervezeti adatszolgáltatás

munkavállaló azonosító adatai, levonások közül a tagdíj kifizetésre vonatkozó adatok

adott intézmény szakszervezete

tagdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatás

Vizsgálaton való megjelenést elmulasztó nemi beteg-gyanús
személyek jelentése

Betegellátás

Beteg neve, azonosító adatai, diagnózis, értesítés kézbesítésének időpontja

Területileg illetékes Kormányhivatal

A betegség terejdésének megelőzése, 18/1998. (VI. 3.)
NM rendelet alapján

Egészségügyi szakember-képzés- a gyakorlaton lévő hallgatók
adatinak továbítása az őt küdő oktatási intézménybe

Munkaviszonnyal kapcsolatos
adatkezelés, Betegellátás

Hallgatók személyazonosító adatai, jelenléti időpontok

Oktatás, illetve képzést végző intézmény

A oktatási intétmény tájékoztatása a hallgató gyakrolati
képzéséről., Eüak. 17. §

Adattovábbítási tevékenység megnevezése

A szakdolgozatot készítő diák

Adattovábbítás célja

Kötelező egészségügyi ágazati bérfejlesztés, 256/2013.
(VII. 5.) Korm. Rendelet
A jogszabályokban foglalt bejelentési kötelezettség
teljesítése Eüak. 23.§

A portaszolgálat működtetéséhez szükséges adatátadás

