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Adatvédelmi szabályzat 
 

 

W.I.T.A.-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1201 Budapest, Szepesség u.18.,cégjegyzék 

szám: 01-09-300149, a továbbiakban adatkezelő), az orvosi szolgáltatáshoz hozzáforduló betegek, a saját 

dolgozói, és a hatályos számviteli törvénynek is megfelelve kezeli az adatokat és dokumentumokat. 
(Egészségügyi adatkezelő: Dr.Füzes Edit) 

I. Az adatkezelés elvei: 

1. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az 

adatfelvételnek és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

2. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében 

kezelhető. 

3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához és a cél elérésre alkalmas. 

4. A beteg annak érdekében adja meg személyes adatait, hogy 

- a beteg dokumentációban szerepeljen, és a majdani EESZT rendszerhez való 

csatlakozásnak megfeleljen ( név, születési idő és hely, TAJ szám, lakcím, telefonszám, e-

mail cím) 

- a beteg probléma esetén utolérhető legyen, 

- a beteg számára fontos információk esetlegesen hírlevélben eljuttathatók legyenek, 

- weblapon és közvetlenül e-mail-ben a beteg kapcsolatot tudjon teremteni kezelő orvosával. 

 

5. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

6. Az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.  

7. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. 

8. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, 

naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 
 

II. Az adatkezelés jogalapja: 

1. Adatkezelő a hozzáforduló betegek által megadott adatokat kezeli, az egészségügyi adatok 

kezelésére vonatkozó mindenkori rendelkezések alapján. 

2. Az adatkezelő dolgozói a tulajdonosi kőrhöz tartoznak. 

3. A betegdokumentációs rendszer karbantartását szerződött szolgáltató ( DOKIPLUS Fejlesztő: 

Tapodi Attila) végzi és a rendszer alkalmas az adatok biztonságos tárolására. 

4. A számvitelt és könyvelést külső szolgáltató végzi. Számára a számla kötelező adatai állnak 

rendelkezésre. A szerződött szolgáltató ( GB-PULZUS Kft.) saját adatkezelési szabályzattal 

rendelkezik.  

5. Az adatkezelőnek minden esetben tájékoztatni kell a pacienst az általa megadott adatainak 

kezeléséről. A tájékoztatás megtörténte az ambuláns lapon nyilatkozat formájában rögzítésre 

kerül. Az adatkezelési dokumentáció a beteg számára elérhető módon elhelyezésre kerül. 
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III. Az adatbiztonság követelménye: 

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveletek során az érintettek magánszférájának a 

védelmére. 

2. Az adatkezelő köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról, köteles olyan 

intézkedéseket tenni, amelyek az adat és titokvédelmi szabályok érvényesüléséhez szükségesek. 

3. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással 

biztosítani kell, hogy a nyilvántartásban tárolt adatok - kivéve, ha törvény lehetővé teszi - 

közvetlenül ne legyenek össze kapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

5. Az adatkezelőnek tekintettel kell lennie a biztonsági intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére. Ha az adatkezelő számára nem jelent 

aránytalan nehézséget, akkor olyan technikai megoldást kell választania, amely a személyes 

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja. 

 

IV. Az érintettek jogai és érvényesítésük: 
 

1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől: 

- tájékoztatást a személyes adatainak a kezeléséről, 

- személyes adatainak a helyesbítését, 

- másolatot a kezelés ambuláns lapjáról térítés nélkül, 

- személyes adatainak - kötelező adatkezelés idő (30 év) letelte után  - törlését vagy zárolását. 

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése valamint az érintett tájékoztatása 

céljából – a törvényben meghatározott tartalommal - adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

30 napon belül írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatását. Az érintett tájékoztatását az 

adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás 

megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az éríntettel hogy a felvilágosítás megtagadása az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

melyik rendelkezésén (a fentiekben és a továbbiakban törvény) alapul. A felvilágosítás 

megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban Hatóság) fordulás 

lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év 

január 31-éig értesíti. 

5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

6. A személyes adatot törölni kell, ha: 

- kezelése jogellenes, 

- az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével – kéri, 

- a hiányos vagy téves adat jogszerűen nem helyesbíthető, és törvény a törlést nem zárja ki, 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának a törvényben meghatározott ideje 

lejárt, 

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

7. Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot,  ha azt az érintett kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetően a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
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8. A helyesbítésről, törlésről, zárolásról és megjelölésről az adatkezelő értesíti az érintettet és azokat, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Mellőzheti az értesítést, ha ez – az 

adatkezelés céljára való tekintettel - az érintett jogos érdekét nem sérti.  

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a 

kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasítás ténybeli és jogi indokait írásban 

közli az éríntettel, valamint tájékoztatja a bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről. 

9. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 

- ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetén, 

- ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint 

- a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az 

adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat a törvényben meghatározott módon. 

 

V. Fogalom meghatározások: 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az éríntettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez; 

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 

és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése; 

7. adatvédelmi incidens : személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem 

lehetséges 
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11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából 

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából 

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése 

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 

szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben: 

- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és 

ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete 

(2016.április 26.)  

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről hozott 

1997.évi XLVII.Törvény  

- valamint az e jogról szóló mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült: 

 évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

 évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

 évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2016/679/EU Rendelet (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 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető 

közleményben - , hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja 

magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat 

módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 

 

Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi incidensek kezelésére és bejelentésére   

vonatkozó utasítás és annak mellékletei. 

 

Egészségügyi adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeket tudomásul veszem: 

 

 

                                              Dr. Füzes Edit 

Budapest, 2019. 05.01. 

                

         Füzes Attila 

                  Ügyvezető 


