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1. Az adatkezelő és képviselője neve és elérhetősége:
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Dr. Fekete Ferenc Főigazgató Főorvos
2. Adatvédelmi tisztviselő:
Oláh Edina

06 1 459 9100/ 1306 mellék

3. Adatkezelés célja és jogalapja:
 az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása
 a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, szakfelügyeleti tevékenység is ide
tartozik
 érintetett egészségügyi állapotának nyomon követése
 a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele
 betegjogok érvényesítése
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv.
( Eü ak) 12.§ (1 ) – ( 2 ) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
5. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
A betegellátáshoz szükséges adatok megadása az érintett részéről alapkövetelmény.
6. Adatvédelemnél szükséges személyes adatok:
neve
születési hely, ideje
anyja neve
lakcíme
TAJ száma
szülő, törvényes képviselő neve, telefonszáma
7. Adattovábbítás:
 Jogszabályban rögzített kötelezettség okán, az adott jogszabályi garanciáknak megfelelően, az ugyanott
meghatározott intézmények felé adatot az 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott alábbi estekben lehet
kezelni:
 egészségügyi szakember képzés,
 orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése,
költségek tervezése,
 statisztikai vizsgálat,
 hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
 az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai
vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más
módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,
 a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az, az egészségi állapot
alapján történik,
 az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető
szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszközés gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti
szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás
elszámolása.
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bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvényben meghatározott feladatok
ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
 a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvényben meghatározott feladatok ellátása,
az abban kapott felhatalmazás körében,
 közigazgatási eljárás,
 szabálysértési eljárás,
 ügyészségi eljárás,
 bírósági eljárás,
 az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,
 a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység
munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb
jogviszony keretében történik,
 közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság
megállapítása,
 a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság
megállapítása,
 munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés
 az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és
gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,
 a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is –
kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,
 az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás.
 Az itt meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott
képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli
hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.
Ezen adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az
adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Külföldi betegek esetén az adott Uniós országba megfelelően beépített garanciával
3. országba történő továbbításnak feltétele az angol nyelvű írásos hozzájárulás

8. Egészségügyi adatokat a törvényi előírásoknak megfelelő időtartamig kezeljük:





zárójelentés 50 év
egészségügyi dokumentáció 30 év
röntgen felvétel 10 év
röntgen lelet 30 év

9. Adatbiztonság:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így
különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisítés és sérülés továbbá az alkalmazott technika
megváltoztatásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen), és meghoz minden olyan technikai és szervezési
intézkedést, amelyek a törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelem szabályozás érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.
10.

Panasz esetén:
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához és az illetékes bírósághoz fordulhat.
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