
1Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. éve XLVII. törvény 12.§ (2) és (3) bekezdése 
alapján. 
2 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
 
 oldal 1 

 

DOLOMIT-MED EGÉSZSÉGÜGYI KFT. 
- ORVOSI CENTRUM – 

- FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - 
1036 Budapest, Kolosy tér 1/b. • Levélcím: 1301 Budapest, Pf.: 74 • 

 Telefon/Fax: 388-9406, 388-6077 
                     (Bejárat az Evezô utca felôl) • Dr. FOGL – Dr. SZOKOLY 

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

 

A Dolomit-Med Egészségügyi Kft  elkötelezettt amellett, hogy az Ön személyes- és 

egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje és 

adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa. 

 

Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (3) bekezdésében rögzített személyes adatok 

védelméhez való jog egyik legfontosabb alkotmányos követelménye az, hogy „mindenki 

számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját”. Vagyis 

mindenkinek joga van tudni, hogy Ki, Hol, Mikor és milyen célra használja fel az ön 

személyes adatait. 

 

Az alábbiak tájékoztatóul szolgálnak az intézményünkben zajló személyes adatok, 

egészségügyi adatok kezeléséről, tehát az Önre vonatkozó, az Ön egészségi állapotával 

összefüggő információk felvételéről, gyűjtéséről, tárolásáról, rendszerezéséről, lekérdezéséről, 

felhasználásáról, törléséről és továbbításáról. 

 

Személyes adatait az intézményünk szerződött adatfeldolgozóin túl harmadik fél számára - a 

jogszabály által előírt kötelező eseteket kivéve – az ön beleegyezése nélkül semmilyen 

körülmények között nem továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé. 

 

Amennyiben önként veszi igénybe intézményünk szolgáltatásait, akkor a gyógykezeléssel 

összefüggő személyes és egészségügyi adatok kezelését megalapozó hozzájárulását ellenkező 

nyilatkozat hiányában megadottnak tekintjük.1 

 

Az egészségügyi ellátásra történő jelentkezéskor az alábbi személyes adatait kezeljük: 

 

Személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja 

Név, születési név 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott érintetti 
hozzájárulás, vagy Eüak tv. 12.§ (2) 

bekezdése szerinti önkéntesen 
igénybe vett egészségügyi ellátás c) 

pontjában meghatározott jogi 
kötelezettség teljesítése d) 

pontjában meghatároztt 
létfontosságú érdek 

Egészségügyi ellátás, 
népegészségügyi, 

közegészségügyi, járványügyi 
érdek, szakfelügyeleti 

tevékenység, betegjogok 
érvényesítése 

Születési hely, idő 

TAJ szám 

Anyja neve 

Lakcím, levelezési cím 

Elérhetőségi adatok: telefon, 
email cím 

Hozzátartozó neve, 
telefonszáma 
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Beutaló orvos neve, 
pecsétszáma 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott érintetti 
hozzájárulás, vagy Eüak tv. 12.§ (2) 

bekezdése szerinti önkéntesen 
igénybe vett egészségügyi ellátás c) 

pontjában meghatározott jogi 
kötelezettség teljesítése d) 

pontjában meghatároztt 
létfontosságú érdek 

Egészségügyi ellátás, 
népegészségügyi, 

közegészségügyi, járványügyi 
érdek, szakfelügyeleti 

tevékenység, betegjogok 
érvényesítése 

Biztosítási adatok 

Egészségügyi dokumentációk 
adatai 

Elektronikus 
megfigyelőrendszerek által 
készített képfelvételek 

 

 

 

Adatkezelő: 

 

Dolomit-Med Egészségügyi Kft 

1036 Budapest Kolosy tér 1/B 

 

 

 

Adatkezelők, feldolgozók: 

 

Lást az 1-es számú mellékletben 

 

 

 

Egészségügyi ellátása során személyes adatait az alábbi megőrzési időkkel kezeljük: 

 

 

Személyes adat típusa Megőrzési idő 

Egészségügyi dokumentáció 
30 év 

Képalkotó eljárással készült diagnosztikai lelet 
10 év 

Gyógykezelésről kiállított számla 
5 év 

Elektronikus megfigyelőrendszerek által készített 
képfelvételek* 30 nap 
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Az egészségügyi adatkezelése során Önt megillető jogosultságok, ha a vonatkozó 

törvényi szabályozással nem ellentétes. 

 

1) Személyes adataihoz való hozzáférés: Ön bármikor hozzáférhet az intézményünk által 

kezelt személyes adataihoz. Nyilvántartásunkba előzetes egyeztetés után betekinthet, arról 

írásbeli másolatot kérhet. Ügyfélkapun keresztül bizonyos ellátási adataihoz szintén 

hozzáférhet az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) vagy a NEAK (Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő) rendszerében. 

 

2) Az intézmény által kezelt személyes adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés 

korlátozása: Amennyiben adataiban változás áll be, vagy azok rögzítésében hibát észlel, 

kérjük, jelezze, és mi korrigáljuk azt. 

 

3) Tájékoztatás címzettek személyéről. Kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha 

továbbítottuk valakinek az Ön adatait. 

 

4) Adathordozhatóság: Az Ön hozzájárulása alapján, vagy szerződése értelmében kérheti, 

hogy intézményünk általánosan feldolgozható formátumban adja ki Önnek az adatait. 

 

5) Tiltás: Ön bármikor tilthatja személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelését. 

 

6) Automatizált döntéshozatal: Kérheti, hogy automatizált döntést ne alkalmazzanak az Ön 

sérelmére 

 

7) Jogorvoslat: lásd alább 

 

Jogorvoslati lehetőségek:  

 

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, azt jelezheti az egészségügyi ellátást 

végző személynek 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

Adatkezelők, feldolgozók: 

 

Orvosok: 

 

Dr Szokoly Miklós Ph.d  

Dr Fogl Magdolna 

Ifj Dr Szokoly Miklós 

Mészáros László Tibor 

Vastag István Mihályné 

 

Nővérek: 

 

Bujdosó Ferencné 

Orbán Mária Zsófia 

Buzás Bernadett 
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, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 

illetve súlyos esetben bírósághoz is fordulhat. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Postacím: 1530 Budapest PF.: 5 

Tel: +36 1 391-1400 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető nyomtatott formában, valamint az intézmény honlapján 

elektronikus formában is.  

 

Tájékoztatás adatbiztonságról: 

 

Intézményünk figyelembe veszi Magyarország Kibervédelmi Stratégiáját, továbbá az állami 

és önkormányzati szervek elektronikus információ biztonságáról szóló törvény végrehajtási 

rendeletében meghatározott adatbiztonsági szempontok alapján biztosítja az egészségügyi 

ellátás során kezelt adatainak védelmét. 

 

Az Ön személyes adatai és egészségügyi adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján 

kerül sor: 

 

1. Az Európai Parlamenti Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

 

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

 

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

 

4.Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény 

 

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet 

 

6. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII 3.) Kormányrendelet 

 

7. A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 

  

 

 


