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Adatkezelési tájékoztató az Almási Balogh Pál Kórház betegei 

részére 

 

Az Almási Balogh Pál Kórház adatkezelőként, részletes tájékoztatást ad az 
alábbiakban arról, hogy mit tart magára nézve kötelezőnek és követendőnek az 
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők adatainak adatkezelésével kapcsolatban.  
 

Az Almási Balogh Pál Kórház (továbbiakban: Kórház) e tevékenysége során a 
jelen tájékoztatóban foglaltak, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. rendeletében azaz a 
GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) meghatározottak szerint jár 
el. 

Az adatkezelő és elérhetőségei:  

Intézmény neve: Almási Balogh Pál Kórház 
Székhely: 3600 Ózd, Béke út 1-3. 
Telefon: +36 48 574 400 
Fax:+36 48 574 401 
E-mail: foig@ozdikorhaz.hu, 
Honlap címe: www.ozdikorhaz.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: 

Név: Szunyi Kinga 
Cím: 3600 Ózd, Béke út 1-3. 
Telefon: +36 48 574 400/196 
E-mail: adatvedelem@ozdikorhaz.hu 

A kezelt személyes adatok köre: 

- név 
- születési név 
- születési hely 
- születési idő 
- állampolgárság 
- TAJ szám 
- anyja neve 
- lakcím 
- telefonszám 
- egészségügyi adatok 
- hozzátartozó neve, telefonszáma 
- egészségügyi dokumentáció adatai, képalkotó diagnosztika felvételek 
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Az adatkezelés célja: 

Az Almási Balogh Pál Kórház az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban 
meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi 
ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán 
számla kiállítására is sor kerül, abban az esetben számlázás céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet; 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről 

szóló 1997. XLVII. törvény; 
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet; 
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet. 

Sürgős esetben, illetve az érintett személy belátási képességének hiánya esetén az 
önkéntességet, vagyis az adatkezeléshez való hozzájárulást vélelmezni kell az 
egészségügyi ellátás során. 

Az adatkezelés időtartama: 

Egészségügyi illetve személyes adatait a kötelező jogszabályai előírásoknak megfelelően az 
alábbiak szerint tároljuk: 

- egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig 
- zárójelentést legalább 50 évig 
- képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a 

felvétel készítésétől számított 30 évig 
- amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének 

utolsó napjától számított 5 évig őrizzük. 
 

Adattovábbítás: 
Kórházunkban a radiológiai vizsgálatokról készült képfelvételek továbbításra 
kerülhetnek teleradiológiai, telekonzultációs egészségügyi tevékenység (távleletezés) 
céljából, melynek jogalapja: közreműködői szerződés. 
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Továbbá jogszabályi előírásoknak megfelelően: 

• Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT), 

• Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus 
adatszolgáltatás történik, 

• Büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi 
adatok, 

• 8 napon túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény során keletkezett sérülés esetén a 
sérülésre vonatkozó adatok 

• Élve születés vagy halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak, 

• Újszülött veleszületett rendellenessége esetén a jogszabályban meghatározott adatok 
továbbítandók, 

• A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek, és a törvényben 
kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén, 

• A törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén, 

• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából a 
jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás. 

Az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai: 

- Összefoglaló dokumentumot kap az ellátást követően minden beteg, mely Járóbeteg 
ellátás esetén Ambuláns lapot , Fekvőbeteg ellátás esetén Zárójelentést foglal 
magában. 

- Tájékoztatáshoz való jog: Önnek tehát joga van tájékoztatást kapni a Kórház által 
összes nyilvántartott személyes/egészségügyi adatáról. Joga van ahhoz, hogy 
beletekintsen a gyógykezelésével kapcsolatos dokumentumokba mint pl. kórlap, 
lázlap, zárójelentés. 

- Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz és az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Az Almási Balogh Pál 
Kórház az Ön kérelmére az adatkezelést képző egészségügyi adatok másolatát is az 
Ön rendelkezésére bocsátja , mely az első másolati példánynál ingyenes, azonban 
további példányok esetében költséget számítunk fel. 

- Korlátozáshoz való jog: Önnek joga van megtiltani vagy korlátozni az 
információszolgáltatást a hozzátartozóinak illetve a Kórházunkban személyesen 
megjelenő vagy telefonon az Ön állapotáról érdeklődőknek. Ezen jogát írásbeli 
nyilatkozatot kitöltve gyakorolhatja. 

- Helyesbítéshez, kiegészítéshez illetve törléshez való jog: Ön a fentebb említetteteken 
kívül kérheti a személyes adatai helyesbítését, kiegészítését, törlését.  Személyes 
adatok változása esetén az adatok hitelességét igazoló okmány bemutatása után 
végezzük el a változtatásokat. Jogszabályon alapuló adatkezelés esetében nem áll 
módunkban az Ön személyes adatainak törlése. 

Az Önről kapott adatokra, információkra az orvosi titoktartás szabályai 
érvényesek, továbbá kórházunk minden dolgozójára titoktartási kötelezettség 
vonatkozik. Az adatokhoz csak a gyógyításában résztvevő betegellátó személyzet 
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(kezelőorvos, ápoló, gyógyszerész stb.), a betegadminisztrációval foglalkozó dolgozó és 
szükség esetén a kórház főigazgatója továbbá elrendelt kötelező belső vizsgálat esetén a 
belső ellenőr férhet hozzá. 

Elektronikus megfigyelőrendszer: 

Tájékoztatásul közöljük, hogy intézményünk elektronikus megfigyelőrendszert azaz 
kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet. A rendszer kialakítása és működtetése a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt. Az adatkezelés jogalapja az intézmény jogos 
érdeke. A kamerákat kizárólag az intézmény saját tulajdonában (vagy használatában) álló 
épületrészek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére, elsősorban emberi 
élet, testi épség, személyi szabadság védelme illetve vagyonvédelem céljából alkalmazza. Az 
intézmény, a jogszabályi kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó táblát helyezett el a 
megfigyelt területeknél. Nem került elhelyezésre kamera olyan helyiségben, ahol ez az emberi 
méltóságot sértheti. A felvételek adatmegőrzési ideje: 3 nap. A megfigyelőrendszerrel 
kapcsolatos tudnivalókat Kórházunk Kameraszabályzatában foglalta össze, mely megtalálható 
a portafülkében illetve az osztályokon is. 

Adatbiztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében: 

Az Almási Balogh Pál Kórház kötelezi magát, hogy az adatok biztonságáról 
gondoskodik, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 
biztosítják, hogy a személyes adatok védettek legyenek. A Kórház védi a tárolt adatokat 
az illetéktelen hozzáférésektől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy a 
megsemmisüléstől. 

Az Almási Balogh Pál Kórház vállalja, hogy saját hatáskörében a következők 
szerint gondoskodik arról, hogy a személyes adatok biztonságosan tárolva és őrizve 
legyenek: 
 

• a személyes adatokhoz kizárólag az arra feladatkörük alapján jogosultak 
férhetnek hozzá 

• a hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kiosztásával védi, továbbá 

• a megtett védelmi intézkedéseket a hatékonyság és a biztonság érdekében 
folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja szakember közreműködésével. 

A felügyeleti hatósághoz fordulás lehetősége: 

Amennyiben az érintett – az Almási Balogh Pál Kórház írásbeli megkeresését 
követően – úgy véli, hogy a Kórház tevékenységével vagy mulasztásával 
jogsértést követett el adatainak kezelésével kapcsolatban, úgy kezdeményezheti 
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hatósági eljárás lefolytatását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (továbbiakban: NAIH) panasza kivizsgálása érdekében. 

A NAIH elérhetősége: 

C í m : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Tel: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410. 
Honlap: www.naih.hu 

Ha bármilyen problémája, igénye merül fel vagy jogainak megsértését tapasztalja, 
kérjük először forduljon Kórházunkhoz a fentebb említett adatkezelői e-mail 

címen. 

 


