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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KAPCSÁN
az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján
Tisztelt Betegeink!
A szakellátás kapcsán biztosítjuk az Önök számára az információs önrendelkezési jog
érvényesülését az új szabályoknak megfelelően. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a
nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és
könnyen érthető legyen. A tisztességes és átlátható adatkezelés elve továbbá megköveteli, hogy
az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről, céljairól és jogalapjáról. A Kórház ennek
szellemében készítette tájékoztatóját a járóbeteg szakellátásban ellátásra kerülő betegek részére.
Járóbeteg szakellátás során a Margit Kórház Pásztó adatkezelésének jogalapja
A Margit Kórház Pásztó a betegek ellátása során adatkezelő, a személyes, egészségügyi és
különleges adatok kezelője. Mint ilyen szolgáltató, működtetése során biztosítania kell a
személyes adatok megfelelő szintű adatvédelmét, a véletlen vagy szándékos jogosulatlan
adatkezelés elkerülésére az információbiztonságot, valamint fizikai – logikai – adminisztratív
módon a magas szintű adatbiztonságot.
A járóbeteg szakellátás során a beutalóval, vagy beutaló nélkül, önkéntes alapon vizsgálatra
érkező betegek személyes és egészségügyi adatait megfelelő adatvédelemmel ellátott orvosmedikai rendszerben rögzíti az ellátó személyzet, ahhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.
Az adatkezelés célja az intézményhez forduló betegek egészségügyi szakellátása és a kötelező
adatok jelentése révén az ezért járó társadalombiztosítási finanszírozás biztosítása.
A személyes adatok rögzítése és tárolása a Margit Kórház Pásztó, mint adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok tárolását, archiválását, a
keletkezett dokumentumok iratkezelését, társadalombiztosítási finanszírozás okán azok
továbbküldését a finanszírozó részére jogszabályok írják elő. Az adatkezelés jogalapja a törvényi
kötelezettség, így ehhez az ellátott betegek önkéntes hozzájárulása nem szükséges.
A járóbeteg szakellátás során kezeljük betegeink bizonyos egyéb adatait, mint pl. hozzátartozó
elérhetősége, előzmény betegségek, allergia, gyógyszerérzékenység. Ilyen esetben az érintett
hozzájárulása szükséges. A járóbeteg szakellátásban nem tudjuk biztosítani ellenőrzött és
bizonyítható módon az érintettek hozzájárulását. A zavartalan és biztonságos betegellátás
érdekében az adatkezelés ebben az esetben a Kórház, mint adatkezelő jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges. Ebből kifolyólag az adatkezeléshez nem szükséges az érintettek
hozzájárulása.
Amennyiben fentiekkel nem ért egyet, panasszal élhet a kórház Adatvédelmi Felelősénél vagy
Adatvédelmi Tisztviselőjénél. Elérhetőségük megtalálható honlapunkon, www.pkorhaz.hu.

