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Az alábbi tömör tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az egészségügyi ellátás során 
megadott egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével 
kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, 
kezelésének tisztességesnek, jogszerűnek és átláthatónak kell lennie.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő 
tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen,
hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik 
különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való 
tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított 
személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az 
érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.
egészségügyi és hozzá kapcsolódó
szorosan összefüggő kapcsolattartási
időben való rendelkezésre állását, a megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, 
többek között annak érdekében, ho
adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok 
jogosulatlan felhasználását.  

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi előírások megváltoztatásának jogát az adatkezelő 
fenntartja magának, a hatályos jogszabályok előírásaira tekintettel.

1.  Az adatkezelő megnevezés

Név: Karolina Kórház és Rendelőintézet 
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár
Képviseli: Dr. Bertalan István M
E-mail: igazgato(kukac)karolinakorhaz
Telefon: +36 96 574-600  
weboldal: www.karolinakorhaz.hu
 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészégügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre különösen az 
alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.) 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 (továbbiakban: általános adatvédelmi 
rendelet, https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp
content/uploads/2016/07/CELEX3A32
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Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő 
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 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: 
Eütv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV

 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: 
Eüaktv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 
szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600039.emm

3. Az adatkezelés jogszerűsége
 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges; 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 az adatkezelés az érintett vagy

védelme miatt szükséges; 
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelő v

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.

4. A betegellátáshoz kapcsolódó

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben 
(Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert 
egészségügyi adatokat felvenni.

4.2. Az adatkezelés jogalapja:
vevőjeként az Ön önkéntessége
vizsgálatra), avagy a jogszabály 
kezelésére, továbbá pl. a finanszírozási ügyekben
kapcsolatos előírásai. A pácienstől származó azon adatokra, amelyek az értesíthető 
hozzátartozó nevére és telefonszámára, címére vonatkoznak azért van szükség, hogy a 
gyógyintézet jogi kötelezettségnek eleget tudjon tenni a tájékoztatási kötelezettsége körében. 
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és jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
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, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
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A betegellátáshoz kapcsolódó, illetve egészségügyi célú adatkezelés

.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott 
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(Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert 
egészségügyi adatokat felvenni. 

datkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe 
önkéntessége, továbbá szerződés (pl. foglalkozás egészségügyi orvosi 

, avagy a jogszabály (Eüaktv.) kötelező előírása a betegadatok kötelező 
pl. a finanszírozási ügyekben a számviteli törvény, 
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