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A Medi Hospice Bt. 6090 Kunszentmiklós, Kecskeméti út 11/a. (a továbbiakban Medi Hospice Bt. 

szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi 

közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 

szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Medi Hospice Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A Medi Hospice Bt. 

elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja 

ügyfelei, gondozottjai, vendégei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő 

a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

 

 

A Medi Hospice Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 

melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei 

összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az 

alábbiakkal: 

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.). 

– 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

– 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 (általános adatvédelmi rendelet, 

a továbbiakban: „GDPR”) 
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Cégadatok:  

 

Cégnév: Medi Hospice Bt. 

székhely címe: 6090 Kunszentmiklós, Kecskeméti út 11/a 

telephely címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich János út 12 

adószám: 22272069-2-03 

közösségi adószám: HU22272069 

cégjegyzékszám: 03 06 114073 (Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága) 

számlavezető bank neve: OTP Bank 

bankszámlaszám: 11732150-20010520-00000000  

Kapcsolattartó/ügyvezető: 

Völgyes Attila 

+36 70 947 0468 

volgyesattila@t-online.hu 

 

 

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó:  

 

Medi Hospice Bt.  

6090 Kunszentmiklós, Kecskeméti út 11/a  

Völgyes Attila ügyvezető 

volgyesattila@t-online.hu  

+36 70 947 0468 

 

 

 

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

 

Felhívjuk a Medi Hospice Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes 

adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
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Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk: 

 

Meghatározások 

 

Személyes adat:  

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 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.  

Egészségügyi adat: 

 Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve 

a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, 

amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. Az érintett testi, értelmi és lelki 

állapotára, kóros szenvedélyére, valamint megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál 

okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által 

észlett, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, 

az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).  

Személyazonosító adat:  

A családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, 

a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám) 

együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett 

azonosítására.  

Genetikai adat:  

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan 

személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi 

információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta 

elemzéséből ered.  

Biometrikus adat:  

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos 

technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes 

személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.  

 

 

 



Érintett:  

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 

azonosítható természetes személy; minden, az adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, 

illetve annak szolgáltatásait igénybevevő természetes személy.  

Adatkezelés:  

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai biológiai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.  

Adatfeldolgozás:  

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

Adatkezelő: 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az 

adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. a betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős, a betegjogi képviselőket 

foglalkoztató szerv, az egészségügyi dokumentációt kezelő szerv, továbbá közegészségügyi járványügyi 

közérdekből az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szervek és személyek; továbbá a 22. § szerinti 

esetekben az ott meghatározottak szerint az egészségbiztosítási szerv; a 22/E. §-ban meghatározottak 

szerint az orvos szakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, rehabilitációs hatóság, az 

igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti szakértő (a továbbiakban: igazságügyi 

szakértő); a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási 

igazgatási szerv; továbbá a 16/A. §-ban meghatározottak szerint, valamint a lakossági célzott 

szűrővizsgálatok szervezése érdekében a 3. § b) pont szerinti személyazonosító adat tekintetében az 

egészségügyi államigazgatási szerv; a 14/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója; a 15/A. §-ban 

meghatározottak szerint a munkavédelmi hatóság és a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi 

szerv; továbbá a 23. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben az első- és másodfokú etikai 

eljárást lefolytató kamarai szerv;  

Adatmegjelölés: 

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.  

 



Adatzárolás: 

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 

korlátozása céljából; Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

Adathordozó: 

Minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok lejegyzésére, tárolására és visszaolvasására alkalmas.  

Harmadik fél:  

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 

nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak.  

Az érintett hozzájárulása: 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez  

 

Adatvédelmi incidens:  

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  

Egészségügyi ellátó-hálózat:  

Egészségügyi ellátást nyújtó, valamint szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző szervezet és 

természetes személy.  

Gyógykezelés:  

Minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, 

korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás 

szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi 

rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, 

ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és 

betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.  

Kezelést végző orvos:  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § b) pontja szerinti kezelőorvos; az érintett 

gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos.  

 



Betegellátó:  

A kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos 

tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész.  

Sürgős szükség:  

Az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali 

egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy 

maradandó egészségkárosodást szenvedne.  

Egészségügyi dokumentáció:  

Az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével 

kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy 

bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;  

Orvosi titok: 

A gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, 

továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a 

gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.  

Közeli hozzátartozó:  

A házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe 

fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs. 

 

 

Adatbiztonsági szabályok 

 

Fizikai védelem: A gondozóház biztosítja, hogy a papíralapon kezelt személyes adatokat csak az arra 

jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá. Az így kezelt dokumentumokat mindig jól 

zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezik el a 

ténylegesen adatkezelést végző személyek.  

Társaság adatkezelést végző munkatársai a nap folyamán csak úgy hagyhatják el az adatkezelés 

helyszínét, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy a helyiséget bezárja. A Társaság adatkezelést 

végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja. Amennyiben a 

papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a Társaság intézkedik az 

adathordozó megsemmisítéséről. A megsemmisítésért az adatokat ténylegesen kezelő dolgozó felelős. 

Az adatok megsemmisítéséről az illetékes dolgozó jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a személyes 

adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy a fizikai eszköz megsemmisítésére a 

papíralapú dokumentumokra vonatkozó megsemmisítési szabályok az irányadóak. Amennyiben a 

papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra 

irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság.  



 

Informatikai védelem: A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága 

érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:  

- A Társaság adatkezelést kizárólag a saját tulajdonát képző informatikai eszközökön (számítógép, 

telefon, tablet stb.) végez.  

- A számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - 

legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Társaság 

rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik. Az Adatkezelő a mindennapos adatkezelési 

műveleteket naplózza.  

- A Társaság szerverein tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt 

személyek férhetnek hozzá. 

 Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje 

letelt, úgy az adatot tartalmazó fájlok visszaállíthatatlanul törlésre kerüljenek. 

 A Társaság a saját hálózatán tárolt adatok biztonsága érdekében rendszeres mentéseket és 

archiválásokat végez, hogy el elkerülje az esetleges adatvesztést. A személyes adatokat tartalmazó 

adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a mentés a központi szerver teljes adatállományára 

vonatkozik. Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a személyes adatokat kezelő hálózatokon a 

vírusvédelemről illetve a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával 

megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. 

 

 

Személyügyi adatkezelés 

 

Munkára jelentkezők személyes adatainak kezelése: 

 

Adatkezelés formája: Elektronikus és papír alapú  

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: Infotv. 5. § (1)  

Adatkezelés célja: Új munkavállaló felvétele, a megfelelő munkavállaló kiválasztása 

 Érintettek köre: Munkára jelentkezők, munkára ajánlók  

Személyes adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, karrier adatok, 

fénykép, az érintett által az önéletrajzban megadott egyéb adatok, ajánló személyazonosító adatai  

Harmadik fél címzettek: Nincs  

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincs  



Törlésre előirányzott határidők: 1 év 

 

 

Munkavállalók személyes adatainak kezelése: 

 

 Adatkezelés formája: Elektronikus és papír alapú  

Adatkezelés jogalapja: Jogszabály: Mt. 10. § (1) és (3), Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

esetén 2011. évi CXCI. törvény 7. § Érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]  

Adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése, fenntartás vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos 

jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása 

 

Érintettek köre: Munkavállalók  

Személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, állampolgárság, anyja neve, 

állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, TAJ szám, adóazonosító jel, nyugdíjas törzsszám 

(nyugdíjas munkavállaló esetén), folyószámlaszám, aláírás, baleset esetén értesítendő személy neve 

elérhetősége családi állapot, dolgozó neme, iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek, 

képesítési feltételek alóli mentesítés, beszélt nyelvek és a nyelvtudás szintje, munkakör, munkaköri 

leírás, teljesítményértékek kitüntetések, figyelmeztetések, vezetői megbízások, próbaidő, fizetési 

besorolás, munkában töltött idő, munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, munkavégzés ideje, túlmunka ideje, alapilletmény, 

pótlékok (jogcím szerint), illetménykiegészítés, megbízási díj, továbbá az azokat terhelő tartozás és 

annak jogosultja, szabadság, kiadott szabadság, munkavállaló részére történő kifizetések, juttatások és 

azok jogcímei, a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, a 

munkavállaló egészségügyi alkalmasságával, továbbá az egészségi állapotával kapcsolatos valamennyi 

olyan adat, melyet a munkáltató jogszabály előírása alapján kezelni jogosult, vagy köteles fegyelmi 

intézkedésre és felelősségre vonatkozó adatok, tréning, képzések, tanfolyamok, fizetés és 

bérszámfejtési adatok, nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról, eltartottak vagy 

más kedvezményezettel kapcsolatos információ - hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság, 

családi adókedvezmény céljából) - nyilatkozat, gyed, gyes, öregségiszolgálati-korengedményes 

/korkedvezményes rokkantsági nyugdíj igénybevételéről, fénykép, hangfelvétel, videofelvétel, erkölcsi 

bizonyítvány száma, kelte, jogosítvány másolata, gépkocsi rendszáma, munkaruha kapcsán cipőméret, 

felső méret, esetleges adatok az érintett külön hozzájárulásával.  

Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén: - ORSZI szakértői bizottság szakvéleménye - 

határozat a megváltozott munkaképességről. 

 

Harmadik fél címzettek: Fahrenheit Kft könyvelő iroda: 6090 Kunszentmiklós Kiss utca 5. 



Továbbított adatok: munkavállaló neve, címe, számlázással kapcsolatos adatok, adószáma, 

számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma Jogalap: érintett hozzájárulása  

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincs  

Törlésre előirányzott határidők: munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel 

kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig, munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan 

a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig 

 

 

 

Gondozóházban lakók, átmeneti gondozást igénylők adatainak kezelése: 

 

Adatkezelés formája: Elektronikus és papír alapú  

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: Infotv. 5. § (1)  

Adatkezelés célja: Új munkavállaló felvétele, a megfelelő munkavállaló kiválasztása 

 Érintettek köre: Gondozottak  

Személyes adatok köre: Személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, 

állampolgárság, anyja neve, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, TAJ szám, adóazonosító jel, 

nyugdíjas törzsszám, folyószámlaszám, aláírás, baleset esetén értesítendő személy neve elérhetősége 

családi állapot, neme, iskolai végzettség, egészségi állapotával kapcsolatos valamennyi olyan adat, 

melyet a munkáltató jogszabály előírása alapján kezelni jogosult, fénykép, hangfelvétel, videofelvétel, 

jogosítvány másolata, gépkocsi rendszáma, cipőméret, felső méret, esetleges adatok az érintett külön 

hozzájárulásával.  

Egészségügyi adatok: korházi zárójelentések, egészségügyi és fizikai állapot felmérés, gondozási 

anamnézis, mentális állapotfelmérés, ápolási gondozási feladatok, foglalkoztatással kapcsolatos 

információk,   

Harmadik fél címzettek: Nincs  

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincs  

Törlésre előirányzott határidők: intézményi ápolás idejéig, majd archiválva 10 évig. 

 

 

 

 



Kapcsolat felvételi űrlapon keresztüli adatok kezelése 

 

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel időpontja, IP cím 

Konkrét célja: kapcsolatfelvétel 

Jogalapja: hozzájárulás 

Érintettek: A honlap felhasználói, akik telefonon, e-mailben kapcsolatot vesznek fel. 

Időtartam: 1 év, vagy a hozzájárulás visszavonásáig 

Jogosult: Szolgáltató (adatkezelő) 

Tárolás: Elektronikus. Fizikailag korlátozott hozzáférésű, biztonságos szerveren, jelszóval, tűzfallal és  

folyamatosan verziófrissített vírusirtó szoftverrel védett 

 

Gyógykezelés céljából történő adatkezelés 

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. Az egészségügyi és a személyazonosító 

adatoknak a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az 

egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes. 

Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul az intézményhez, a gyógykezeléssel 

összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező 

nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) 

tájékoztatni kell.  

- A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak 

megfelelő adatokat. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a 

kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.  

-  Kerülni kell azon adatok rögzítését, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg 

gyógykezelésével. Ezen adatok felvételére a kórlapba csak akkor kerülhet sor, ha azok a beteg 

gyógykezelésében szerepet játszanak.  

- A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy 

a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a gyógykezelt személy 

gyógykezelését végzők férhessenek hozzá.  

- A lázlapok nem tarthatók a betegágy végén vagy másutt, illetve szabadon hozzáférhetően nem 

tárolhatók, kivéve a vizit idejét. A betegek nevét nem lehet a kórtermek ajtajánál kifüggeszteni. A 

kórlapokat nem lehet a nővérpulton vagy másutt úgy tárolni, hogy a személyazonosító adatok a 

helyiségben tartózkodók, a beteg ellátásában részt nem vevők által hozzáférhetők legyenek. A – 

- vizsgálatoknál be kell vezetni, hogy a vizsgálatra behívás ne a beteg vezeték nevének szólításával 

történjen, hanem anonim módon vagy keresztnevével. 



Adattörlés, zárolás, megjelölés 

 

 A személyes adatot törölni kell, ha  

a) a kezelése jogellenes,  

b) az érintett kéri, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el,  

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki, 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, meghatározott határideje 

lejárt, e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte. 

-  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési 

cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

-  Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét 

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 

meg egyértelműen.  

-  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről, a törlésről az érintettet, vagy azokat, akiknek 

korábban az adatot továbbították, tájékoztatni kell, kivéve, ha ez az érintett jogos érdekeit sérti. 

-  Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 

alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

 

Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések 

 

Manuális adatkezelés esetén  

- a dokumentumokat a tároló hely sérülésének elhárítása idejéig szükség esetén biztonságos helyre 

kell szállítani,  

- az adatok hozzáférésének biztonságát veszélyeztető állapot elhárítását azonnal meg kell kezdeni, az 

elhárítás idejére folyamatos felügyeletet kell biztosítani, vagy a dokumentumokat zárható helyre 

kell szállítani.  

 

Elektronikus adatkezelés esetén  

- hálózat esetén a központi egységeinek (szerverek) sérülésekor az Adatfeldolgozóval kötött 

szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően azokat helyettesíteni kell,  



- a rendszer működésképtelensége alatt az adatokat manuális módszerekkel kell rögzíteni, és a 

helyreállítást követően azokat a rendszerbe pótlólag felvenni. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és 

a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, az 1997. évi CLIV. törvény az 

egészségügyről, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi 

CXII. törvény az irányadó. 

 

 

 

 

Kunszentmiklós, 2019. szeptember 3.   

 

 

 

……………………………………………….. 

Völgyes Attila 

Ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról 

 

Az elektronikai megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatban a Medi Hospice Bt. (székhely: 

6090 Kunszentmiklós, Kecskeméti út 11/a, adószám: 22272069-2-03, képviseli: Völgyes Attila 

ügyvezető; telefonszám: +36 (70) 947 0468;) a gondozóház üzemeltetője, és mint adatkezelő 

(a továbbiakban: „Adatkezelő”), az alábbiakról tájékoztatja Önt: 

 
1. A gondozóházban elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk. 

 
Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban 
– kizárólag vagyonvédelmi célból, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése 
érdekében használjuk. 
 
Az adatkezelés célja: a gondozóház területén tartózkodó személyek életének és testi 
épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő 
rendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók 
munkáltatói ellenőrzése.  
 
A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem 
használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy 
hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik 
kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.  
 

2. Az adatkezelés jogalapja:  
az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az 
Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján 
Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. 
 
A jelen tájékoztató ismeretében a gondozóház területére való belépést az érintett – 
ráutaló magatartással megtett – hozzájárulásának tekintjük. 
 

3.  Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, képeket 
rögzít. Élőképes megfigyelés nem történik. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre: a 
gondozóház területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a gondozóház 



munkatársait, valamint a gondozóház vendégeit is. 
 
A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, 
magatartása. 

 
4. Adatkezelés időtartama: az érintettnek a gondozóház területére történő belépésétől 

számított 3 nap. 
 
A kamerák által készített felvételeket a felvétel elkészültétől számított 3 napig őrizzük 
meg. A felvétel 72 óra elteltével automatikusan törlődik. 
 

5. A képfelvételek tárolásának helye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 12 
szerverszoba. 
 

6. A képfelvételekhez kizárólag a gondozóház ügyvezetője férhet hozzá az alábbiak 
szerint:  
 
A kamerák felvételének megtekintésre kizárólag Völgyes Attila ügyvezető jogosult. A 
megtekintés minden esetben kizárólag az 1. pontban jelzett célból történik. 
 
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre 
tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok 
felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, 
releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen 
esetlegesen szereplő személyek neve. 
 

7. A kamerák a gondozóház teljes területét megfigyelik. 
 
A kamerák elhelyezkedései: 
 
A gondozóház szintjei közötti lépcsőfeljárókat és az emeleti folyosókat, az itt lakók és 
vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a 
szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a gondozóház vendégeinek a 
gondozóházba behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre 
tekintettel különösen indokolt közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja 
továbbá a gondozóház közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve 
körülményeinek feltárása. Továbbá, a közös helyiségekben található kamerák 
elhelyezését indokolja a vendégek által gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű 
vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is. 
 

 1. Nappali 
 2. Ebédlő 
 3. Társalgó 
 4. Téli kert 
 5. földszint folyosó északi oldal 
 6. Földszint folyosó déli oldal 
 7. lépcsőház földszint 



 8. lépcsőház emelet 
 9. emeleti folyosó északi oldal 
 10. emeleti folyosó déli oldal 
 11.Főbejárat 
 12. Főbejárat kapu 
 13. Gazdasági bejáró 
 14. Kert észak 
 15. Kerti pavilon 
 16. Parkoló nyugat 
 17. parkoló kelet 

 
8. Ön, mint érintettet megilletik az ún. érintetti jogok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról 

tájékoztatjuk. 
 
Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében. 
 
Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával 
kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.  
 
Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt. A kérelem megtagadása 
esetén Adatkezelő szintén e határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem 
megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati 
lehetőségeiről. 
 
Adatkezelő az Ön kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön 
postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a 
kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás 
kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolta. 
 
Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra 
az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az 
előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának 
a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel, kapcsolatos munkateherrel 
arányos költségtérítést állapítson meg. 

 
 
a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 
 
Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon 
tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról: 

 arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e; 
 az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről; 
 az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről; 



 az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról; 
 a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; 
 az adatkezelés időtartamáról; 
 azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 az adatkezelés következményeiről; 
 az Ön jogairól; 
 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről. 
Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az 
adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges 
megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről. 

 
b) Helyesbítéshez való jog: 
Adatkezelő az Ön kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.  
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. 
 
c) Törléshez való jog: 
Az Ön kérésére Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy 
más módon kezelte; 

 visszavonja a hozzájárulását; 
 tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte; 
 a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. 
 
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 
 

 vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 



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

 Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. 
 
e) Adathordozhatósághoz való jog: 
Adatkezelő az Ön kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó, az Ön által 
megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes 
adatokat Ön egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt az Adatkezelő 
akadályozná. 

 

f) Jogorvoslathoz való jog: 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a 

személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal 

élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

honlap: www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.  

 

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal 

mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy 

a NAIH részére kiadja. 

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes 

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt 

megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. 

Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog 

megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származik. 

 

9. Lakóinknak és vendégeinknek szóló részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amely 

kiterjed az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos 

adatkezelésünkre is, megtalálja a gondozóház honlapján (www.gondozohaz.hu). 

 

 

Utoljára frissítve: 2019. szeptember 3.                  Völgyes Attila 

     Ügyvezető 


