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9. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Előjegyzés) 

 

ROBOMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(Előjegyzés) 

 

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 Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatásra történő 

időpontfoglaláshoz papír alapú kérelem benyújtását, illetve az INFOMIX Számítástechnikai és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett előjegyzési rendszerbe való regisztrációra 

fenntartott honlapra történő átirányítást megelőzően a személyes adat jogosultját 

(beteget/Felhasználót) az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és 

adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő betegekkel/Felhasználókkal, mint természetes személyekkel kapcsolatban 

végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az offline előjegyzés keretében végzett adatkezelés: 

 

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  

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezelő 

 

2. Az online előjegyzés keretében végzett adatkezelés: 

 

adatkezelő cégneve: INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

adatkezelő elérhetősége: 1027 Budapest, Bem József rkp. 53. 

 

adattovábbító cégneve: MEDMARKET-PATIKA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

adattovábbító elérhetősége: 1024 Budapest, Retek utca 3.  

 

Az adatkezelés részleteit az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság adatkezelési szabályzata tartalmazza. (az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság az általa megismert és kezelt személyes adatokat elsőként a 

MEDMARKET-PATIKA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak továbbítja, amely 

továbbítja azokat az Adatkezelőnek). 

 

3. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a beteg csak 

abban az esetben tudja papír alapon előjegyzésre vonatkozó kérelmét előterjeszteni, ha 
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az előjegyzéshez szükséges személyes adatok Adatkezelő általi megismeréséhez és 

kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. 

 

4. 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. 

 

5. Az Adatkezelő által az alkalmazott vonatkozásában végzett adatkezelés 

célja: a betegek által igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatásokra történő 

online időpontfoglalás, illetve papír alapú (offline) időpontfoglalás. 

 

jogalapja: beteg hozzájárulása. 

terjedelme: Offline előjegyzés esetén (vii) családi név és utónév; (viii) születési családi 

és utónév; (ix) nem; (x) születési hely és idő; (xi) állampolgárság; (xii) lakcím; (xiii) TAJ 

szám; (xiv) telefonszám; (xv) email cím; (xvi) gyógyszerallergiára vonatkozó 

egészségügyi adat; (xvii) egészségpénztári tag neve; (xviii) egészségpénztár neve; (xix) 

pénztári azonosító; (xx) aláírás. 

 

Az Adatkezelő mint adattovábbítás címzettje az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (, illetve a MEDMARKET-PATIKA Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság) által továbbított adatok vonatkozásában ugyanezen célból és jogalapon 

végez adatkezelést; az online előjegyzéssel kapcsolatos adatkezelés keretében az Adatkezelő 

részére továbbított személyes adatok (adatkezelést az INFOMIX Számítástechnikai és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, adattovábbító a MEDMARKET-PATIKA 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) (i) családi név és utónév; (ii) email cím; (iii) nem; 

(iv) születési idő; (v) telefonszám; (vi) lakcím. 

 

6. Az Adatkezelő kezelésében álló ferencklinika.hu honlapon elhelyezett átirányítást szolgáló 

hivatkozás aktiválásával a beteg/Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online előjegyzési 

rendszerben történő regisztrációra a továbbiakban az INFOMIX Számítástechnikai és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján kerül sor, illetve hogy a regisztrációval 

együtt járó adatkezelést az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság végzi (az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

által megismert és kezelt személyes adatokat az Adatkezelő akként ismeri meg mint 

adatátvevő, hogy ezen adatokat részére a MEDMARKET-PATIKA Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság továbbítja). Az átirányítás tudomásulvételével egyidőben a 

beteg/Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett online előjegyzési rendszerben történő 

regisztrációra fenntartott honlapon megadott személyes adatait az Adatkezelő az 

előjegyzéssel érintett egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges körben megismerje, 

kezelje, részére ezen személyes adatokat az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a MEDMARKET-PATIKA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaságon keresztül) továbbítsa, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában résztvevő 

betegellátóknak az Adatkezelő továbbítsa. 

 

7. Az Adatkezelő az ügyfél 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 
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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. 

 

8. Az adatkezelés időtartama: az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének időtartama. 

 

9. 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) 

b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

10. 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  

  


