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7. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Betegek) 

 

ROBOMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(Betegek) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a ROBOMED Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett 

adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló 

jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját (beteget) az Adatkezelő által 

alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és 

rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő betegekkel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett 

adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő cégneve: ROBOMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Adatkezelő elérhetősége: 1024 Budapest, Retek utca 3. 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Szakváryné Hollósi Eszter Erzsébet 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: udvardib@medmarket.hu  

 

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és 

beteg között csak abban az esetben jöhet létre egészségügyi szolgáltatás nyújtására 

irányuló jogviszony, ha a beteg mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak, 

továbbá egészségügyi (különleges) adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és 

kezeléséhez, továbbá a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő betegellátónak történő 

továbbításához kifejezetten hozzájárul. 

 

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, 

illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes 

adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő 

az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat 

jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre. 

 

4. Az Adatkezelő által az alkalmazott vonatkozásában végzett adatkezelés 

célja: (i) a beteg egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a 

beteg egészségügyi állapotának nyomon követése; (ii) az Adatkezelő eredményes 

betegellátó tevékenységének elősegítése; (iii) népegészségügyi, közegészségügyi és 

járványügyi érdekből szükségessé váltó intézkedések megtétele; (iv) betegjogok 

érvényesülése; továbbá (v) az Eatv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb célok 

teljesítése. 
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jogalapja: (i) beteg hozzájárulása; (ii) beteg vagy harmadik személy létfontosságú 

érdeke; (iii) az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése; és (iv) az Adatkezelő 

jogos érdekének érvényesítése. 

terjedelme: (i) családi és utónév; (ii) születési családi és utónév; (iii) lakcím, eltérés 

esetén értesítési cím; (iv) születési hely és idő; (v) email cím; (vi) telefonszám; (vi) 

egészségügyi adatok. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás 

rendelése céljából továbbá: (vii) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés 

esetén továbbá a beteg TAJ száma, betegségének nemzetközi osztályozása szerinti 

(BNO) kódja; (viii) közgyógyellátott beteg esetén továbbá a közgyógyellátási 

igazolvány száma; (ix) az EESZT útján rendelt vény esetén továbbá a beteg neme és a 

személyazonosításra alkalmas igazolványa száma. 

 

5. Az Adatkezelő a beteg adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 

a) amennyiben a beteg vagy törvényes képviselője írásban kifejezetten hozzájárult; 

b) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő, illetve az Adatkezelő, illetve az 

Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban álló betegellátó (adatfeldolgozó) részére az 

adattovábbítás címzettje (akár egészségügyi szolgáltató, akár az egészségügyi 

ellátóhálózaton kívüli szerv) írásbeli megkeresést terjeszt elő az Eatv. 23. § 

rendelkezéseinek megfelelően; 

c) amennyiben a kezelőorvos döntése alapján a gyógykezelés érdekében fontos; 

d) amennyiben tudományos jelentőséggel bír az Adatkezelő által megismert és kezelt 

adatok a meghatározott adatkezelési időtartamot követően a Társaság köteles átadni 

az illetékes levéltár részére; 

e) a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselő eljárása során keletkezett iratokat a 

Társaság az adatkezelés időtartamának végén köteles átadni az Eatv. 30. § (4) bekezdés 

b) pontjában meghatározott szervnek. 

 

6. Az adatkezelés időtartama a következő: 

adatkezelés típusa adatkezelés időtartama 

egészségügyi szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatban keletkező egészségügyi 

dokumentációban rögzített személyes 

adat és különleges adat (kivéve: 

zárójelentés, képalkotó diagnosztikai 

eljárással készült felvételek, arról készített 

leletek adattartalma) 

adatfelvételtől számított 30 év 

zárójelentés adattartalma adatfelvételtől számított 50 év 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült 

felvételek, arról készített leletek 

adattartalma 

felvétel az elkészítéstől számított 10 év; 

lelet a felvétel elkészítésétől számított 30 

év 

betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi 

képviselő eljárása során keletkezett iratok 

adattartalma 

betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi 

képviselő eljárásának befejezése 

 

7. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az 

Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog (amely magába foglalja a betegről készített egészségügyi 

dokumentációba történő betekintést és másolatkészítést) 
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b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt 

tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy 

jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih.hu  

 

 

  


