TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) mint egészségügyi szolgáltató működése
során, az egészségügyi ellátáshoz/szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot (a
továbbiakban együtt: adat) kezel, melyek kezelésével összefüggésben Önt – 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 szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a
vonatkozó egyéb jogszabályok, így különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) alapján - az alábbiakról tájékoztatja:

1.

Az adatok kezelésének célja
Az adatkezelés célját a vonatkozó jogszabályok, az Eüak. határozza meg. A Kormányhivatal egészségügyi
szolgáltatóként különösen az alábbi célokból kezel adatokat:


Az adatkezelés célja a páciensek egészségügyi ellátása (ide kapcsolva az Önt vagy másokat érintő
közegészségügyi-járványügyi célokat is) és tanácsokkal való ellátása, ehhez kapcsolódóan (beteg)jogainak
érvényesítése.



A népegészségügyi célú szűrővizsgálatok (emlő,- méhnyak-és vastagbélszűrések) során történő
adatkezelés célja az adott szempontból veszélyeztetett korosztály adatainak kezelése, az ingyenesen
biztosított szűréseken való részvétel lehetőségéről történő tájékoztatás érdekében.



Népegészségügyi céllal egyes kórállapotokra vonatkozó adatokat az ún. állami betegségregiszterek
kezelnek.



Az adatkezelés célja lehet továbbá járványügyi vizsgálat végzése, vagy oltást követő nemkívánatos
esemény kivizsgálása, illetőleg - az Ön hozzájárulása, valamint külön speciális tájékoztatása és
beleegyezése alapján - orvostudományi kutatásban történő részvétel céljából történő adatkezelésre is sor
kerülhet.



Szükség esetén hatósági eljárás, törvényességi-szakmai ellenőrzés is képezheti adatainak kezelési célját,
így a Kormányhivatal közérdekből, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladata ellátásához kapcsolódóan is kezelheti adatait.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályokban és jelen tájékoztatóban nem rögzített célból kerül sor az Ön, vagy
képviselője adatai kezelésre, úgy a Kormányhivatal azzal összefüggésben Önt tájékoztatja, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatban az Ön írásbeli hozzájárulását beszerzi.

2.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célját a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR és az Eüak. határozzák meg. A
Kormányhivatal egészségügyi szolgáltatóként különösen az alábbi célokból kezel adatokat:

a)

A Kormányhivatal egészségügyi szolgáltatóként történő működése során jellemzően az Ön önkéntes
hozzájárulása alapján kezeli gyógykezeléssel összefüggő adatait, amit a szolgáltatások önkéntes
igénybevételekor ráutaló magatartásával (pusztán azzal, hogy elénk tárja adatait) megadottnak kell
tekinteni (Eüak. 12. §). Adatszolgáltatásának egészben vagy részben történő megtagadása-visszautasítása
egészben vagy részben lehetetlenné teheti megfelelő egészségügyi ellátását.

b)

Bizonyos esetekben törvény kötelezően előírja az adatok közlési kötelezettségét, valamint azok kezelését
a Kormányhivatal számára, így különösen


bizonyos

fertőző

szűrővizsgálatok

betegségek
eredményeinek

(és

azok

hatósági

gyanújának)
közlése,

hatósági

egyes

bejelentése,

alkalmassági

bizonyos

vizsgálatokhoz

szükséges adatkezelés, heveny mérgezések bejelentése, arra jogosult hatósági megkeresések
teljesítése; a magzat, illetve gyermek kezelésének érdeke (Eüak. 13. §, 15/A. §). Bizonyos,
jellemzően szexuális úton terjedő betegségek esetében anonim a hatósági adatszolgáltatás,
azonban kontakt személyeinek megnevezését (akitől Ön elkaphatta, illetve akinek átadhatta a
betegséget) is kérhetjük; kiemelést érdemel a tuberkulózis (TBC) is, aminek előfordulásakor
pedig az illetékes tüdőgondozó szolgáltatóhoz juttatunk el adatokat [18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
21. §].


Kötelező még az adatkezelés különösen amennyiben Ön nem teljesen cselekvőképes és magát
az egészségügyi ellátást sem utasíthatja vissza, ebből következően szükségképpen a hozzá
tartozó adatkezelést sem [1997. évi CLIV. tv. 20. § (1)].



Ugyanilyen okból ha (közvetlen) életveszélyben van [1997. évi CLIV. tv. 17. § (2) b)]; ha
állapota/ellátatlansága másokat veszélyeztet [1997. évi CLIV. tv. 17. § (2) a)]; illetve ha
sürgősségi vagy kötelező pszichiátriai gyógykezelésre szorul [1997. évi CLIV. tv. 199-200.§].



Az adatkezelésre sor kerülhet akkor is, ha az Ön, mint érintett, vagy más természetes személy
létfontosságú

érdekeinek

védelméhez

szükséges,

amennyiben

fizikai

vagy

jogi

cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulást megadni.

Az is előfordulhat, hogy az adatkezelés jogalapja kezdetben jogszabályi előírás, majd az abban
meghatározott feltételek megszűnését követően az adatkezelésre más jogalapon (pl. önkéntes
hozzájárulás alapján) kerül sor.

3.

A kezelt adatok kategóriái
Az adatokat felvevő-rögzítő egészségügyi dolgozó által, az adott egészségügyi ellátáshoz / szolgáltatás
igénybevételéhez szükségesnek tartott, és jogszerűen kezelhető, személyes adataival összekapcsolt észlelt, vizsgált,
mért vagy származtatott személyes és egészségügyi adatok - bármely jogszerű forrásból származzanak is azok
(ideértve olyan információt is mely más adatokból levonható következtetésből származik).
A jogszabályban meghatározottak szerint, az ellátásához szükséges mértékben a korábban keletkezett, múltra
vonatkozó adatokat is kezelhet a kormányhivatal. Az ellátás jellegéből adódóan szükségképpen másokra (harmadik
személyekre) vonatkozó információk kezelésre is sor kerülhet.

A Kormányhivatal különösen az alábbi adatokat kezeli:

a)

Személyes és személyazonosító adatok
Név, nem, lakcím, születési idő és hely, születési név, anyja neve, tartózkodási hely, elérhetőségi adatok
(pl. telefon, e-mail), TAJ szám, az Európai Gazdasági Térség (EGT) külföldi országaiban biztosított
személyeknél az Európai Egészségbiztosítási Kártya(EUCARD) vagy más hasonló nyomtatvány adatai,
EGT-n kívüli állambeli beteg esetében az útlevél szükséges adatai, közgyógyászati ellátását igazoló okirat
száma kelte és lejárati ideje, személyi igazolványának száma, törvényes képviselő adatai, értesítendő
személy adatai, meghatalmazott, vagy adataival összefüggésben eljárni egyébként jogosult személy
azonosításához szükséges adatok-elérhetőségek kerülnek rögzítésre szükség szerint.

b)

Egészségügyi adatok
Vizsgálatok ideje, kórismék, kockázati tényezők, védőoltások, az egyes ellátásokba való beleegyezésvisszautasítások ténye és időpontjai; elvégzett beavatkozások-kezelések ideje, gyógyszerérzékenység
illetve más allergia, a kapott tájékoztatás tartalma kerülnek rögzítésre megfelelő ellátásához szükséges
módon és mértékben. Természetesen egészségügyi adatain belül különösen szenzitív adatokat is szükség
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szerint felhasználunk (így pl. nőgyógyászati, húgy-ivarszervi, szexuális élettel összefüggő, lelki-pszichikaipszichiátriai, kóros szenvedéllyel-függőséggel stb. összefüggő adatokat is).
c)

Egyéb adatkezelés
A jogszabály által előírt adatfelvételen túl szakmai szabályok által megszabott valamennyi szükséges,
célszerű és indokolt adatkörre kiterjed az adatkezelés, melyet a betegellátó határoz meg: az ilyen,
jogszabály által nem tiltott, betegjogot nem sértő adatkezelés (ideértve a szakmailag megalapozott
ténymegállapítások dokumentációban való szerepeltetését) nem sértheti személyiségi jogait, arra megfelelő
ellátása érdekében kerül sor.

Az Önnel bármely elektronikus csatornán keresztül folytatott információcsere (pl. telefonbeszélgetés, e-mail forgalom)
tartalma dokumentációjában feljegyzésre kerülhet.

4.

Az adatok címzettjei
A Kormányhivatal az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítja, ha annak
jogszabályi feltételei fennállnak, vagy egyéb jogalapon (pl. hozzájárulás alapján) arra jogszerűen sor kerülhet. A
Kormányhivatal, mint egészségügyi szolgáltató adatokat különösen az alábbiak szerint továbbít:

a)

Adattovábbítás egészségügyi szolgáltatók között
Két vagy több Önt kezelő, ellátásban-egészségügyi szolgáltatásban részesítő, abban közreműködő
egészségügyi szolgáltató (betegellátó) papíralapon vagy elektronikus úton (pl. beutaló, konzíliumkérő, a
bármely formában és módon visszaérkező leletek útján; telefonon, e-mail-en, más elektronikus
adatátvitellel) az ellátásához szükséges, azzal összefüggő, szakmailag kapcsolatba hozható információkat
közvetlenül és kölcsönösen továbbíthatják egymás között (az ellátás eredményeit, a leleteket az azt kérő
betegellátó-kezelőorvos természetszerűen megismerheti). Ezt az adattovábbítást Ön írásban megtilthatja. A
különböző forrásból származó egészségügyi és személyazonosító adatokat csak addig az időpontig és
olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi,
közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges.

b)

Hatósági, jelzőrendszeri, valamint nyilvántartásokkal kapcsolatos adattovábbítási kötelezettségek,
jogszabály alapján
Számos esetben jogszabály írja elő a kötelező adattovábbítást. Jogszabály által előírt kötelező
adattovábbítás különösen az alábbi esetekben áll fenn:


Munkabalesetek, bizonyos foglalkozási megbetegedések, ártalmak hatósági bejelentése;



Fertőző betegségek (gyanújának) hatósági bejelentése. Nemzetközi jelentőségű fertőző betegségnél
az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is kötelező Önről adatot szolgáltatni, mely Európán kívüli
adattovábbításhoz is vezethet. Egyes oltóanyagokat kötelező vagy önkéntes védőoltásokhoz az Ön
adataival igényel a Kormányhivatal az illetékes hatóságtól, illetve felhasználásukat jelenti részére.



Bizonyos kötelező szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, heveny mérgezések illetékes
szervnek történő bejelentése esetében.



Jogszabály alapján kötelező személyazonosító adataival összekapcsoltan adatait továbbítanunk a
Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába, a Nemzeti Rákregiszterbe, Nemzeti
Szívinfarktus Regiszterbe, amennyiben ezekhez kapcsolódó megbetegedése áll fenn.



Kiskorú veszélyeztetett állapota miatt/ennek megelőzése érdekében jelzési kötelezettsége áll fenn a
Kormányhivatalnak a gyermekjóléti szolgálat/gyámhatóság felé (a szülő egyetértése sem szükséges).
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Szociális veszélyeztetettség-krízishelyzet esetén: a Kormányhivatal jelzéssel él a családsegítést nyújtó
Megjegyzés [k1]: így hívják?

szolgáltatónak felé.

c)

Adattovábbítás külső szervek megkeresése alapján
Jogszabályban, így különösen az Eüak-ban meghatározottak szerint a kormányhivatalnak megkeresésre
adattovábbítási kötelezettsége van, az ott megjelölt címzettek részére, így különösen az alábbiak részére:
Ügyészség, bíróság, igazságügyi szakértő.


Bűnüldözéssel, büntetőeljárással összefüggésben eljáró szervek



Nemzetbiztonsági szolgálat, terrorelhárítási szolgálat.



Bizonyos

szociális/társadalombiztosítási

ellátások-támogatások

illetve

kedvezmények

megállapításához az orvosszakértői szerv megkeresheti kezelőorvosát (ez esetben főszabály szerint 5
évig kezelik adatait).


d)

Etikai eljárás érdekében az illetékes szakmai kamarai szerv.

Egyéb adattovábbítási kötelezettségek


(Feltételezett) gyógyszermellékhatás esetében kötelező az Ön személyes adatait kóddal helyettesítve
bejelentést tenni a gyógyszerészeti hatóságnak, a gyógyszerforgalmazónak;



Oltást követő nemkívánatos esemény esetén adatait jelenteni kell a gyógyszerészeti hatóságnak,
valamint az Országos Közegészségügyi Intézetnek;



Néhány hatóság, szerv illetve szervezet csak meghatározott körben és esetben jogosult a szükséges
mértékben egészségügyi adatokkal összekapcsolt személyes adatok kezelésére (pl. alapvető jogok
biztosa,

Állami

Számvevőszék,

Gazdasági

Versenyhivatal,

honvédség,

oktatási-nevelési

szolgáltatórendszer);


Jogszabály által előírt statisztikai célra főszabályként anonim módon szolgáltat a Kormányhivatal
adatot.



Minőségbiztosítási céllal az Ön szervezetéből eltávolított szerv, szövet, vagy a genetikai kivételével
bármely biológiai anyag (pl. vérvétel), mely a feldolgozása vagy ennek meghiusulása után már nem
alkalmas az Ön érdekében történő felhasználásra (pl. a kórisme felállítására) anonimizáltan
felhasználható a diagnosztikai laboratóriumok számára előírt minőségbiztosítási követelményeknek
való megfelelést-vizsgáló (referencia-, kalibrációs vizsgálatok), valamint kutatási vagy oktatási célból
is. Ez ellen azonban Ön írásban tiltakozhat.



Amennyiben az adattovábbításnak egyéb jogalapon helye nincs, úgy ön jogosult egészben vagy
részben megtiltani adatai továbbítását, különösen az önt kezelő egészségügyi szolgáltatók,
háziorvosa, az egészségbiztosító (NEAK) ún. betegéletút rendszere között.

5.

A személyes adatok tárolásának időtartama
A Kormányhivatal a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott
meghatározott ideig kezeli. A Kormányhivatal mint egészségügyi szolgáltató adatkezelésére vonatkozó időtartamok
különösen az alábbiak:
A Kormányhivatalnál tárolt egészségügyi dokumentációját az adott adat felvételét követő 30 évig, zárójelentéseit 50
évig, 2012. január 1-ét követően készült képalkotó diagnosztikai felvételeit (pl. röntgen) 10 évig őrzi meg a
Kormányhivatal, ezen dátumnál régebbieket pedig 30 évig.
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6.

Az érintett jogai
Amennyiben az Ön személyes adatát a Kormányhivatal kezeli, úgy – a GDPR rendelkezéseire figyelemmel – Ön
érintettnek minősül, ennek okán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a)

hozzáférhet személyes adataihoz;

b)

kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését,

c)

kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását;

d)

tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

e)

megilleti az adathordozhatósághoz való jog

a)

A hozzáféréshez való jog
Amennyiben az adatkezelésre gyógykezelés céljából kerül sor, úgy Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi
dokumentációba betekintsen, valamint arra, hogy adatairól – saját költségre (oldalanként 100,-Ft) –
másolatot kapjon. Az Ön meghatalmazása, vagy más jogcím alapján adataihoz más személyek is
hozzáférhetnek, a vonatkozó jogszabályokban – így különösen az Eüak-ban - meghatározott feltételek
mellett.

b)

A helyesbítéshez és a törléshez való jog
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően – a
Kormányhivatal az Eüak-ban foglaltak alapján akként javítja, vagy törli, hogy az eredetileg felvett adat
megállapítható legyen.

7.

A személyes adat szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei
Önnek külön jogszabály alapján – így különösen az Eüak. alapján – az ott meghatározottak szerint, bizonyos
esetekben adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn, melynek elmulasztásának jogszabályban írt következményei
lehetnek. Amennyiben jogszabály alapján az egészségügyi ellátást önkéntesen veszi igénybe, azonban az ellátáshoz
szükséges adatit nem szolgáltatja, úgy az akadályozhatja, vagy lehetetlenné teheti az egészségügyi ellátást.

8.

Az adatok forrása
Amennyiben a Kormányhivatal Önről akként kezel személyes adatokat, hogy azokat nem Öntől szerezte meg, az
adatok forrása lehet az Önről jogszerűen információt szolgáltató személy, más betegellátó, egészségügyi szolgáltató,
a korábbi egészségügyi ellátásaira vonatkozó, jogszerűen hozzáférhető adatok, valamint az Önre vonatkozó
információkat tartalmazó szakrendszerek.

9.

Titoktartási kötelezettség
A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy adatait a külön jogszabályokban is előírt, szigorú titoktartási szabályok betartása
mellett kezeli.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy jelen tájékoztató kizárólag az egészségügyi szolgáltatóként való
működésével összefüggésben folytatott adatkezelésekkel kapcsolatos, speciális tájékoztatást tartalmazza. Az
adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatás – ide értve a kérelmek benyújtásnak eljárási szabályait is –
a

Kormányhivatal

honlapján

közzétételre

került

az

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/adatvedelmi-tajekoztatas
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alábbi

elérhetőségen:

