
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT  

A 2011. évi CM. törvény (Infotv.), „Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről" szóló 1997. évi XLVII. törvény, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 
alapján az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az Ön részére 
velünk, mint egészségügyi szolgáltatóval történő szerződéskötéssel kapcsolatosan 
felmerülő a személyes adatok, valamint a személyes adatok különleges 
kategóriájának az {{Alphamedical Kft}} által történö kezelésére vonatkozóan.  

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön által választott egészségügyi szolgáltatás nyújtására 
szóló szerződés megkötésére az ezen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT aláírásával kerül sor.  

A szerződés megkötéséhez szükség van arra, hogy Ön a személyes adatait, valamint 
a személyes adatok különleges kategóriáinak egyes adatait az Egészségügyi 
Szolgáltatójának = Alphamedical Kft.-nek rendelkezésére bocsássa. Tájékoztatjuk 
Önt, hogy a személyes adatok, valamint az egészségügyi adatok és dokumentációk 
felvétele a szolgáltatás nyújtásának (kezelés) része. A kezelést végző orvos dönti el, 
hogy a szakmai szabályoknak megfelelően a 2.) pontban rögzítettek közül mely 
egészségügyi adat felvétele és tárolása szükséges.  

Az Alphamedical Kft. törekszik arra, hogy a 2.) pont szerinti adatok közül kizárólag 
a legszükségesebb egészségügyi adatait vegye fel, de Ön természetesen ennél 
bővebb adatokat is felfedhet Egészségügyi Szolgáltatónk számára, amelyeket az 
Egészségügyi Szolgáltató szintén megtartani köteles.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes adatnak minősül az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az 
a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, míg a 
személyes adatok különleges kategóriáját képezik többek között az egészségügyi 
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 
vonatkozó személyes adatok.  

1. Tájékoztatjuk, hogy a szerződés megkötéséhez az alábbi személyes 

adatainak megadása szükséges: -  
1. név; 
2. leánykori név; 
3. születési idő, születési hely; anyja neve,  
4. állandó lakcím; 
5. tartózkodási hely (amennyiben a személyiben szerepel); 
6. TAJ-szám (E-card); 
7. telefonszám; 
8. e-mail cím;  



9. . A személyes adatai kezelésének a jogalapja elsődlegesen a GDPR 6. § 
(1) bekezdés b.) pontja, mivel az adatkezelés azon szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön szerződő félnek minősül; az 
adatkezelés célja pedig az Önnel történő szerződés megkötése.  

A személyes adatai kezelésének jogalapja másodlagosan pedig a GDPR 6. § (1) 
bekezdés c.) pontja, mivel a személyes adatainak kezelése az Egészségügyi 
Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges; az adatkezelés 
célja az, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a számvitelre, valamint az egyes 
adókötelezettségekre vonatkozó törvények szerinti kötelezettségét teljesítse.  

Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy ezen Adatkezelési Tájékoztató és 
Adatvédelmi Szabályzat aláírásával Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
szerződésben Ön által megadott személyes adatait az Egészségügyi Szolgáltató 
kezelje, tehát adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. 1. § (a.) pontja, azaz az Ön 
hozzájárulása is, míg az adatkezelés célja az Önnel történő szerződés megkötése.  

Felhivjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR 6. cikk. 1. § (3) bekezdése alapján Ön 
jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerüségét.  

Felhivjuk azonban szíves figyelmét, amennyiben Ön velünk mint Alphamedical Kft.-
vel a szerződést megköti és a választott egészségügyi szolgáltatását igénybe veszi, 
azon megadott személyes adatait, amelynek kezelésére az Alphamedical Kft. a jogi 
- így különösen a számviteli törvény szerinti - kötelezettségeinek teljesítése céljából 
köteles, az erre irányuló törvényben meghatározott időpontig tárolni fogja, majd ezt 
követően adatai automatikusan törlésre kerülnek.  

2. Tájékoztatjuk, hogy a szerződés megkötéséhez az alábbi, az egészségi 
állapotra vonatkozó személyes adatok különleges kategóriájába tartozó 
személyes adatainak megadása szükséges, amelyek mindig egyedileg 
kerülnek meghatározásra, az igényelt egészségügyi szolgáltatáshoz 
igazodóan,  

A személyes adatai különleges kategóriái kezelésének a jogalapja elsődlegesen a 
GDPR 9. § (2) bekezdés h.) pontja, mivel az adatkezelés megelőző orvosi diagnózis 
felállítása, egészségügyi ellátás, kezelés nyújtása érdekében szükséges; az 
adatkezelés célja pedig az Ön egészségügyi állapotának teljes körű felmérése, 
megismerése a legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából.  

Tájékoztatjuk, hogy az ezen pont szerinti adatainak kezelése olyan szakemberek 
kezelése és felelőssége mellett történik, akik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 25. § és 138. § szerinti orvosi titoktartásra vonatkozó rendelkezések hatálya 
alá tartoznak. 



  

3. Az adatkezelés időtartama 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelésének idötartamára egyrészt az egyes 
adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok, másrészt az egészségügyi 
dokumentációra vonatkozó jogszabályok határozzák meg.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CL1V törvény 30. § (1) bekezdései alapján 
tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai 
eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével - az adatfelvételtől 
számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.  

A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás 
érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a 
további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 
Tájékoztatjuk, hogy a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak 
készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől 
számított 30 évig kell megőrizni.  

4. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az Egészségügyi Szolgáltatónk által történő, az Önnel kapcsolatos adatkezelés során 
biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag Egészségügyi Szolgáltatónk azon 
munkatársai kezeljék, akiknek az egyes szükséges műveletek végzése során az 
adatkezelése elengedhetetlen.  

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az adott munkatárs 
feladatainak ellátásához, azokat más munkatársak nem ismerhetik meg.  

Egészségügyi Szolgáltatónk a fentiek érvényesülését azzal is biztosítja, hogy a 
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a nyilvánosságtól és az 
adatkezelésre általánosságban nem jogosult munkatársaktól elkülönített helyiségben 
és úgy tárolja, hogy a személyes adatok megismerésére csak és kizárólag az 
adatkezelésre jogosult és köteles munkavállalóknak legyen lehetősége.  

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai különleges kategóriájába tartozó személyes 
adatait kizárólag Egészségügyi Szolgáltatónk azon munkatársai ismerhetik meg, akik 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 25. § és 138. § szerinti orvosi 
titoktartásra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak.  

5. Az ön jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan  

Egészségügyi Szolgáltatónk tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:  

-Ön a hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy Egészségügyi Szolgáltatónktól 
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 



folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és mindazon információkhoz hozzáférést kapjon, amelyről az 
előző pontokban részletes tájékoztatást kapott.  

-Ön a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére Egészségügyi 
Szolgáltatónk indokolatlan esetben késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő — kiegészítését.  

-Ön a törléshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére Egészségügyi 
Szolgáltatónk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes 
adatokat, Egészségügyi Szolgáltatónk pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra 
már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték.  

Tájékoztatjuk Önt, hogy a törléshez való jog gyakorlását bizonyos személyes adatok, 
így különösen az Ön által megadott, a személyes adatai különleges kategóriájába 
tartozó személyes adatok körében korlátozza azon tény, hogy Egészségügyi 
Szolgáltatónk által történő adatkezelésre a jogszabályi kötelezettségek teljesítése 
céljából kerül sor.  

-Ön az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére 
Egészségügyi Szolgáltatónk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül:  

a. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

b. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását;  

c. Egészségügyi Szolgáltatónknak már nincs szüksége a személyes adatokra 
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d. Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen, ez 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapitásra nem 
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben.  

-Ön az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy az Önre 
vonatkozó, Ön által Egészségügyi Szolgáltatónk rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná Egészségügyi Szolgáltatónk.  

A fentiekben biztosított jogokon túl Ön jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről 
az Egészségügyi Szolgáltatónk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon, 



ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Az adatvédelmi incidens esetén ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, 
valószínűsíthető következményeket, továbbá Egészségügyi Szolgáltatónk által az 
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott 
esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket.  

A tájékoztatáshoz való jog keretében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV 
törvény 7. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel 
összefüggésben történő adatkezelésről, az Önre vonatkozó egészségügyi és 
személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba 
betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat. A fent nevezett tájékoztatás joga az 
Ön ellátásának időtartama alatt az Ön által írásban felhatalmazott személyt, az 
Ön ellátásának befejezését követően az Ön által teljes bizonyító erejű 
magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.  

6. Adattovábbitás, Adatfeldogozóként igénybe vett szervezetek 

Egészségügyi Szolgáltatónk tájékoztatja Önt, hogy a számviteli és az egyéb 
adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében könyvelőtársaság szolgáltatásait veszi igénybe. Egészségügyi 
Szolgáltatónk a fentiek során az Ön azon személyes adatait, amelyek az egyes 
adókötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, Money Fast Genius Kft. iroda, mint 

adatfeldolgozó részére továbbítja, amelynek jogalapja a GDPR 6. § (1) bekezdés c.) 
pontja, míg célja a számviteli kötelezettségek teljesítése.  

Azokban az esetekben, amikor Ön Egészségügyi Szolgáltatónkkal szemben jogi 
eljárást indít, vagy Önnel szemben Egészségügyi Szolgáltatónk jogi eljárás inditására 
köteles, az Ön személyes adatait is tartalmazó dokumentációt Egészségügyi 
Szolgáltatónk jogosult a jogi ügyintézésre meghatalmazott részére továbbítani, 
amelynek munkatársai ilyen esetben adatfeldolgozóként jogosultak eljárni.  

Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.), 
illetve a 9. cikk (2) bekezdés f.) pontjain alapul, amikor az adatkezelés az adatkezelő 
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.  

Tájékoztatjuk, hogy a fenti eseten kívül Egészségügyi Szolgáltatónk egészségügyi 
adatokat adatfeldolgozó számára nem ad át.  

Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít 
Egészségügyi Szolgáltatónk, ha a továbbításhoz Ön kifejezetten, önkéntesen és 
írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy életveszély esetén, ha 
az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítását törvényi kötelezettség írja 
elő, vagy ha az adattovábbítás elmaradásából Önnek tartós egészségkárosodása 
származna. 



  



 

6. Orvosi titoktartás  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján 
Egészségügyi Szolgáltatónk, továbbá Egészségügyi Szolgáltatónk által 
adatfeldolgozóként igénybe vett szervezetek az orvosi titkot kötelesek megtartani. 
Egészségügyi Szolgáltatónk kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, 
ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására Ön, illetve törvényes 
képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint ha az 
egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.  

7. Adatvédelmi tisztviselő  

Egészségügyi Szolgáltatónk tájékoztatja Önt, hogy Egészségügyi Szolgáltatónknál 
Adatvédelmi tisztviselő nem működik, az egészségügyi és személyazonosító adatok 
védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért Egészségügyi Szolgáltatónk vezetője 
felelős.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes adataik kezeléséhez és az e 
szabályzat szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az 
Egészségügyi Szolgáltatónk vezetőjéhez fordulhatnak tájékoztatás és segítségkérés 
érdekében.  

  

 Egészségügyi Szolgáltatónk vezetőjének neve és elérhetősége az alábbi:  

Név: Szabó Erika  

E-mail: alphamedical@alphamedical.hu; Telefonszám: +36 20 6611020  

9.) A jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek:  

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre 
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó jogszabályok, valamint a GDPR ezen adatvédelmi szabályzatban is körülirt 

szabályait. Magyarország joghatósági területén Ön jelenleg a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-
1400. Telefax: 06-1 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét kérheti, 
illetve ide fordulhat panasszal.  
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9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 
jog  

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

9.3. Az Egészségügyi Szolgáltatónkkal szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog  

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - 
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, Ön 
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak, valamint a 
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértettük az azokban, valamint 
az ezen adatvédelmi szabályzatban biztosított jogait.  

9.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség  

Ha Ön az ezen adatvédelmi szabályzatban ismertetett rendelkezések megsértésének 
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért 
Egészségügyi Szolgáltatónktól kártérítésre jogosult.  

Egészségügyi Szolgáltatónk mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.  

9.5. Jogorvoslati bíróság  

A 9.2.-9.4. pont szerinti perek elbírálása Egészségügyi Szolgáltatónk székhelyére 
figyelemmel a Fővárosi Törvényszék Budai Területi Bírósága hatáskörébe és 
illetékességébe tartozik. A per azonban - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el.  

10. } Záradék  

Egészségügyi Szolgáltatónk ezen szabályzat megalkotása útján is kívánja biztosítani, 
hogy Ön a személyes adatai kezeléséről teljes körű tájékoztatást kapjon, a jogait és 
jogérvényesítési lehetőségeit maximálisan gyakorolni tudja, továbbá. hogy a 
személyes adataik védelmét biztosítottnak érezhesse.  

Alulírott ................................................................................ , mint a Alphamedical 
Kft. egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő kijelentem, hogy ezen 
Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit 
megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és az aláírásommal a 
személyes adataim kezeléséhez önkéntes, egyértelműen hozzájárulásomat 
adom. Kijelentem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen, a 



kezelőorvosnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó konkrét és 
megfelelő tájékoztatása alapján tettem meg.  

Ezen hozzájáruló nyilatkozatomat a kezelő orvoshoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor jogosult vagyok visszavonni, aki köteles a visszavonó nyilatkozatomnak 
megfelelő intézkedéseket haladéktalanul megtenni.  

Tudomásom van arról, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Kijelentem, hogy ezen lehetőségről a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatást 
kaptam.  

 
Budapest, 2020.04.01. 
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szolgáltatást igénybe vevő aláírás nyomtatott név 

 


