Adatvédelmi és adatkezelési betegtájékoztató, nyilatkozat
Az adatvédelmi tájékoztató célja: A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek
Szakkórháza képviseli: Dr. Bálint Beatrix intézményvezető; e-mail: info@deszkikorhaz.hu) valamint telephelyei:
Tüdőgondozó Intézet (telephely: 6722 Török u. 3.) Tüdőgondozó Intézet (telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre
József u. 2. „E” épület) (székhely és telephelyek továbbiakban együtt: kórház), mint adatkezelő által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
2. Az adatkezelés célja: A gyógyulása és ellátása érdekében szükségünk van arra, hogy az Ön személyes és egészségügyi
adatait rögzítsük. A kórház az adatkezelést az 1997. XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján látja el. A további adatok kezelését pedig a jelen hozzájáruló
nyilatkozat elfogadásával tekintjük érvényesnek.
3. Az adatkezelési eljárás során rögzíthető adatok köre: TAJ szám, vezetéknév, utónév, neme, születési név, születési dátum,
születési hely, családi állapot, anyja neve, állampolgárság, ország, lakcím, személyazonosításra alkalmas okmány típusa
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, EÜ kártya) és okmány érvényessége, biztosító azonosítója, telefonszám, email
cím, biztosítás típusa, háziorvos, gondozó orvos, ellátást fizető cég, vallási hovatartozása miatt felmerülő különleges ellátási
igény; közeli hozzátartozó neve, címe, telefonszáma, email elérhetősége. A fent kezelt adatok az egészségügyi
dokumentáció részét képezik.
4. Harmadik fél adatkezelése: Az ellátott felelőssége tájékoztatni hozzátartozóját az általa megadott hozzátartozói adatok
kezeléséről.
5. A kezelt adatokat megismerő személyek köre, adatok védelme: Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és
személyazonosító adat kezelésére – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik jogosult: a betegellátó, az
intézményvezető, az adatvédelmi tisztviselő, az ellátásszervező. Részletesen az adatvédelmi szabályzatban tájékozódhat.
Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más
személyt minden, a beteg állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott
adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az
adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból
vagy bármely más módon ismer meg. Az ellátás során más ellátottak, továbbá az adatvédelmi szabályzatban foglalt
személyek is jelen lehetnek a kórteremben, ami ellen az ellátott nem támaszt kifogást.
6. A kezelt adatok továbbítása, feldolgozása: Az ellátott ezen betegtájékoztató és nyilatkozat aláírásával hozzájárul az alábbi
adattovábbításhoz: A gyógykezelt személlyel kapcsolatba hozható minden egészségügyi adat továbbítható az intézményen
belül, amely a gyógykezelés érdekében fontos. Az adatok – az ellátott érdekében – továbbíthatók az intézménnyel
szerződésben álló egyéb egészségügyi szolgáltató (pl. távleletezés), illetve minden olyan szakellátó részére, melynek
együttműködése, az ellátott elvárható gondosság szerinti ellátásához szükséges, egyéb ellátó bevonását igényli.
Adattovábbítás továbbá a következő szervek felé történhet: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, Magyar
Államkincstár, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, illetve ezek jogutódjai. Részletes tájékoztatást az adatvédelmi
szabályzat tartalmazza.
7. Adatkezelési időtartam: Az adatkezelés időtartamát az azokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján
állapítjuk meg, melyek szerint jelenleg az egészségügyi dokumentációt valamennyi részével együtt 30 évig, a zárójelentést
50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket 10 évig, a leleteket 30 évig kell megőrizni.
8. PEA: I__I__I__I__I__I__I Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza cím: 6772 Deszk, Alkotmány u.
36., Titkárság: 62/571-512, FAX: 62/571-550, E-mail: info@deszkikorhaz.hu Web: www.deszkikorhaz.hu
9. Az adatokkal kapcsolatos jogai: Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó
tájékoztatás kéréséhez. A 3. pontban megadott adatok tárolása törvényi kötelességünk, a 7. pontban leírtak szerint ezek nem
törölhetők.
10. Hozzájárulás, visszavonás és tiltakozás joga: A tájékoztató aláírásával beleegyezik adatai kezelésébe. Az adatszolgáltatás
elmaradásának következménye, hogy nem tudjuk teljes körűen ellátni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A megadott engedélyt írásban bármikor vissza lehet
vonni, de figyelmeztetnünk kell arra, hogy a nyilatkozat visszavonása esetén nem tudjuk teljes körűen ellátni. Jogos
érdekből sürgős szükség esetén minden betegnek joga van az életmentő, illetve a maradandó egészségkárosodás
megelőzését biztosító ellátáshoz.
11. Kamera rendszerek: A megfigyelő rendszert a kórház munkatársai kezelik. A felvételek készítésének jogalapja az
adatkezelő jogos érdeke, melyet az érintettek megfelelő előzetes tájékoztatása alapján végez.. A kamerák elhelyezkedése a
kamera szabályzatban megtekinthető. A felvételekhez való hozzáférést védelem korlátozza. A felvételeket 14 munkanapig
őrizzük, azt követően azok automatikusan törlésre kerülnek. A felvételek visszanézése csak írásos megkeresés alapján,
kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása,
illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében a főigazgató, illetve hatóság
utasítására, jegyzőkönyv felvétele mellett a rendészeti vezető által történhet.
12. Hatósághoz fordulás joga, panaszkezelés: Kérjük, hogy amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelő megsértette a személyes
adatok védelméhez fűződő jogát, úgy vegye fel kórházunkkal a kapcsolatot, az alábbi elérhetőségeken az esetleges jogsértés
megszüntetése céljából. Sikertelen egyeztetés esetén a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, vagy törvényszékhez fordulhat.
Kórház Adatvédelmi tisztviselő: dr. Temesvári Kriszta Ügyvéd levelezési cím: 6701 Pf. 2215 email:
temesvarikriszta@szeged-ugyved.hu
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