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A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet
vagy GDPR), továbbá a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési
jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében közzétesszük:

Adatkezelési tájékoztató
Általános tudnivalók
A jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. január 1. napjától visszavonásig tart.
A tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek a GDPR és az Infotörvényben foglaltakkal. A jelen
tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a fenti jogszabályok, valamint a hatályos
egészségügyi tárgyú jogszabályok irányadók.
Jelen tájékoztatónkat társaságunk honlapján tesszük közzé.

Tisztelt Páciensünk! Tisztelt Hozzátartozók!
A Pirinyó-Szemészet Korlátolt Felelősségű Társaság a 1035 Budapest, Raktár u. 39-41. 5. épület 1.
lépcsőház földszint 3. címen fogadja betegeit, ahol területi ellátási kötelezettség nélkül,
társadalombiztosítás által nem támogatott szemészeti ellátást (egészségügyi szolgáltatást) nyújt.
Az egészségügyi szolgáltatásaink igénybevételével és a jelen tájékoztatónk megismerésével elfogadja
a tájékoztatóban írtakat, egyúttal hozzájárul adatai szükség szerinti kezeléséhez is. Egyes esetekben
külön írásbeli hozzájárulását is kérhetjük.
Az egészségügyi szolgáltatásunk gyermek és felnőtt szemészeti ellátásra egyaránt kiterjed.
A tájékoztatónk a gyermek nevében eljáró törvényes képviselőre (pl. szülők) is vonatkozik. A
törvényes képviselő hozzájárulása nélkül nem áll módunkban az egészségügyi szolgáltatást nyújtani.
Fontosnak tartjuk pácienseink adatainak védelmét. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a
személyes és különleges adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, gondoskodunk az adatok
biztonságáról, megteszünk minden olyan intézkedést és kialakítjuk azokat a belső szabályokat is,
amelyek ezen követelmények betartásához szükségesek.
Jelen tájékoztatónk tartalma:
I.
Az adatkezelő megnevezése
II. A személyes adatok köre és az adatkezelés célja
III. Adatkezelés jogalapja, adatforrások, titoktartásra kötelezettek
IV. Adatkezelés módja, helye, időtartama
V. Adatfeldolgozó, adattovábbítás
VI. Jogokat, kötelezettségeket, jogorvoslati lehetőségeket
VII. Adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó előírásokat
VIII. Adatkezelést a honlapon
IX. Egyéb rendelkezéseket
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I. Az adatkezelő megnevezése
Az adatkezelő az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társaság:

Pirinyó-Szemészet Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 39-41. 5. ép. 1. lház. fszt. 3.
cégjegyzékszáma: 01-09-887919
adószáma: 14079184-1-41
telefon: 30/760-5804
e-mail: pirinyoszemeszet@gmail.com
honlap: www.pirinyoszemeszet.hu
facebook: Pirinyó Szemészet – gyermekszemészet – Dr. Garger Piroska
II. A személyes adatok köre és az adatkezelés célja
1. Az adatok köre
A személyes adatok körébe tartoznak a munkatársaink által kezelt és az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásához kapcsolódó személyes adatok, ideértve a vizsgált, mért, fényképezéssel rögzített, stb.
egészségügyi adatokat is. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során harmadik személyekre
vonatkozó információk is a páciens adatainak körébe kerülhetnek (a páciens ellátása érdekében: pl. a
törvényes képviselő telefonszáma).
Személyes és személyazonosító adatok különösen: név, születési név, nem, lakcím, születési hely, idő,
anyja neve, TAJ száma, meghatalmazott személy, telefonszám, e-mail cím.
Különleges egészségügyi adatok különösen: vizsgálatok ideje, eredménye, kórelőzmény, kórismék,
kockázati tényezők, elvégzett beavatkozások,kezelések ideje és eredményei; allergia, a kapott
tájékoztatás tartalma, az egyes vizsgálatok közti állapotváltozást rögzítő fényképfelvétel, egyéb az
egészségi állapotot és ellátását relevánsan befolyásoló körülmény (pl. fogyatékosság, sport- és
szabadidős tevékenységek, vizsgálati lelet, stb).
A megadott adatok valós és helyes tartalmáért a páciens tartozik felelősséggel.
2. Az adatkezelés célja:
- az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
- a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti
tevékenységet is,
- az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
- a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések
megtétele,
- a betegjogok érvényesítése.
Az előbbi adatkezelési célokat nem érintő más adatkezelési cél esetén, a cél meghatározásával együtt –
szükség szerint írásbeli beleegyezését kérhetjük.
III. Az adatkezelés jogalapja, adatforrások, titoktartásra kötelezettek
1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogszerűségéhez - a GDPR 6. cikke alapján - legalább a következő jogalapok
egyikének fennállása szükséges:
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1.1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele önkéntesen történik, a páciensek keresnek fel bennünket,
így az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése is elsősorban önkéntes hozzájáruláson
alapul.
Amennyiben a páciens a fenti adatszolgáltatását - részben vagy egészben megtagadja - vagy
visszautasítja, ezzel korlátozhatja vagy lehetetlenné teheti az egészségügyi szolgáltatás nyújtását.
Sürgősség, vagy belátási képességének hiánya esetén –pl. eszméletlenség– vélelmezzük az
adatkezeléshez történő hozzájárulását.
1.2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
A jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelést jogszabály határozza meg, ezért az érintett
hozzájárulásától független. Ilyen esetek különösen:
• Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, illetve fertőző betegségek hatósági bejelentése,
bizonyos szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, egyes alkalmassági vizsgálatokhoz
szükséges adatkezelés;
• Kötelező az adatkezelés, amennyiben a páciens nem teljesen cselekvőképes és magát az
egészségügyi ellátást sem tudja visszautasítani, így a hozzátartozó adatkezelést sem
• A páciens életveszélye; ha állapota/ellátatlansága másokat veszélyeztet, ha sürgősségi vagy
kötelező pszichiátriai gyógykezelésre szorul.
• Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (lásd IV.3. pontot) szabályozását érintő jogi
rendelkezések értelmében (így a 39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet, stb.) adatkezelésre és adatok
szolgáltatására vagyunk kötelesek.
1.3. A páciens érdekeinek védelme
Az adatkezelés a páciens vagy egy másik személy érdekeinek védelme miatt is szükségessé válhat:
• a páciens érdekeinek védelmében – pl. sürgősségnél - vagy más személyek elsőbbséget élvező
jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében.
• Ha a páciens hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna. Pl. ha a
páciens cselekvőképtelen, élet-testi épség védelmét vagy vagyonvédelmet érintő okból a szükséges
mértékben szintén kezelhetjük adatait.
• Adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők a páciens adatai jogos
érdekeinek érvényesítése miatt.
1. 4. Az adatkezelés jogalapjául szolgálhat szerződés teljesítése.
1.5. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt is szükségessé válhat.
1.6. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
2. Adatforrások
Adatforrásnak tekintjük: az egészségügyi dokumentációt, a pácienst, hozzátartozóit, harmadik
személyeket, akik jogszerűen adhatnak ki információt a páciensről.
3. Titoktartásra kötelezettek
A páciens egészségügyi ellátásában résztvevő személyeket, társaságunk munkatársait törvényben
foglalt titoktartási kötelezettség terheli. A páciens adatainak megismerését, továbbítását érintően is
titoktartásra kötelezettek vagyunk.
IV. Az adatkezelés módja, helye, időtartama
1. Az adatkezelés módja:
A páciensek személyes és különleges adatait elektronikusan és csak kivételesen papír alapon (pl. ha a
nyilatkozat tételhez 2 tanú is szükséges) őrizzük.
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2. Az adatkezelés helye:
Pácienseink adatait székhelyünkön, a 1035 Budapest, Raktár u. 39-41. 5. ép. 1.lház. fszt.3. címen
elektronikus adathordozón őrizzük (lásd még IV.1. pontot).
3. Az adatkezelés időtartama: a rendelkezésünkre bocsátott adatokat, egészségügyi dokumentációt
az adat felvételét követően 30 évig őrizzük. A jogszabály által előírt megőrzési idő leteltét követően
megsemmisítésre kerül a dokumentáció.
Az adatvédelmi incidens nyilvántartásunk adatait 15 évig őrizzük. Egyéb, nem egészségügyi adatait
legfeljebb 5 évig kezeljük. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által üzemeltetett Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér (EESZT) mint kötelezően igénybe veendő adatfeldolgozónk a gyógyszerrendelések
adatait és az elektronikus beutalókat 5 évig kezeli; egyéb adatokat a beteg halálát követő 5 évig - majd
megsemmisíti azokat.
V. Adatfeldolgozó, adattovábbítás
1. Adatfeldolgozóink
Adatfeldolgozóink megbízásunkból, illetőleg rendelkezéseink alapján kezelnek adatokat:
• KOPIFO Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 2238 Gyömrő, Tulipán u. 38. (betegnyilvántartó
rendszer, informatikai fejlesztés-karbantartás)
• ADEX Számviteli és Vállalkozásszervező Bt. 1035 Budapest, Vörösvári út 37. 2.em.4.
(könyvelés)
• Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350. (internetszolgáltató)
• gmail – Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (e-mail
levelezés)
• Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf. 434. (telefon/mobiltelefon szolgáltató)
2. Adattovábbítások
Pácienseinket elsősorban mobiltelefonszámukon keresztül SMS útján, esetleg e-mailen elektronikus
formában értesítjük, emlékeztetjük az előjegyzett időpontjaikról.
Az interneten, elektronikus úton továbbított adatok adattovábbításból eredő és előre nem látható
informatikai problémáiért felelősségünk és szolgáltatónk felelőssége kizárható. Ugyanígy az
elektronikus úton történő esetleges személyes vagy különleges adatnak minősülő információk
nyilvánosságra vagy illetéktelenek kezébe kerüléséből, valamint az adattovábbítás technikai hibáiból
eredő adatvesztés-torzulás miatti károkért és hátrányokért is kizárt a felelősségünk.
Nem vállaljuk a felelősséget olyan esetekben sem, ha a páciensünk, a hozzátartozója vagy más
harmadik személy nem kezeli a páciens adatait bizalmasan, azokat nem rendeltetésszerűen használja
fel vagy ha az adatkezelés harmadik személy jogellenes, szándékos vagy gondatlan, illetve
visszaélésszerű cselekményével vagy magatartásával történik.
Az egészségügyi szolgáltatók papír alapon vagy elektronikusan továbbíthatnak egymás között a
páciensekről információkat. A páciens ellátásával össze nem függő adatokhoz csak annyiban férhetnek
hozzá, amiből megállapítható, hogy az információ szükséges-e az ellátásához.
A társaságunknál kapott ellátásokról az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe adatokat
töltünk fel elektronikusan, ami ellen (teljesen vagy egyes adatkezelések ellen) tiltakozhat.
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Kötelező, törvény által előírt adattovábbítás történik elsősorban a következő esetekben:
• Munkabalesetek, bizonyos foglalkozási megbetegedések, ártalmak hatósági bejelentése.
• Fertőző betegségek (gyanújának) hatósági bejelentése.
• Egyes kötelező szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, heveny mérgezések illetékes
szervnek történő bejelentése esetében.
• Hozzátartozók közötti erőszak, illetve annak veszélye.
• Kiskorú veszélyeztetett állapota
• Ha a kiskorú sérülése/betegsége vélhetően elhanyagolás/bántalmazás következménye
• Súlyos (8 napon túl gyógyuló) sérüléseknél, ha az vélhetően bűncselekménnyel függ össze
• Szociális veszélyeztetettség-krízishelyzet esetén, stb.
Az alábbi szervek, személyek írásos megkeresésére szintén adattovábbítás történik:
•
•
•
•

Bíróság, ügyészség, igazságügyi szakértő
Nyomozó hatóság büntetőeljárásban; szabálysértési hatóság; közigazgatási hatóság
Nemzetbiztonsági szolgálat, terrorelhárítási szolgálat
Bizonyos szociális/társadalombiztosítási ellátások - támogatások, illetve kedvezmények
megállapításához az orvosszakértői szerv megkeresheti a kezelőorvost
• Etikai eljárás érdekében az illetékes szakmai kamarai szerv.
Előírt statisztikai célra név nélkül szolgáltatunk adatot.
A jogszabályi kötelező eseteket meghaladóan csak pácienseink kifejezett hozzájárulását követően
továbbítunk pácienseinkről személyes adatot.
3. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központban (ÁEEK, elérhetősége: 1125 Budapest Diós árok 3., tel.:
06 1 356 1522, aeek@aeek.hu, https://e-egeszsegugy.gov.hu) központilag tárolják a páciensek belföldi
egészségügyi adatait annak érdekében, hogy azokhoz a jogosult betegellátók hozzáférjenek. További
részletekről – pl. önrendelkezési nyilvántartás, egészségügyi profil nyilvántartás, egészségügyi
dokumentáció nyilvántartás, központi eseménykatalógus – az előbbi elérhetőségeken tájékozódhat.
Betegéletút
Az EESZT mellett működő, NEAK informatikai rendszerében a páciens közfinanszírozott ellátásaira
vonatkozó adatokhoz a kezelőorvosa hozzáférhet.
VI. Jogok, kötelezettségek, jogorvoslati lehetőségek
1. A páciens jogai
1. 1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Páciensünk részére az adatairól tájékoztatást adunk és biztosítjuk az adatokhoz való hozzáférést.
Tájékoztatásunk szóban történik, kérésére legfeljebb 1 hónapon belül betekintést is biztosítunk. A
páciens az adatairól másolatot kérhet. Egyszeri másolat kiadása díjmentes.
A 16. életévét betöltött páciens két tanú közreműködésével meghatalmazást adhat arra, hogy a
meghatalmazottnak adjunk tájékoztatást és másolatot az adatairól, valamint biztosítsunk betekintést a
pácienst érintő nyilvántartásba. A törvényes képviselő (pl.szülő, gyám) is tájékoztatást kap az
adatokról, amennyiben a 16. életévét betöltött páciens ezt nem zárta ki. A cselekvőképtelen páciens
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helyett a meghatalmazott személy, ennek hiányában törvényes képviselője, hozzátartozói kaphatnak
tájékoztatást.
Abban az esetben, ha a páciens egészségügyi dokumentációjában más személyre vonatkozó adatok is
szerepelnek, ezeket az adatokat a páciens csak az érintett személy írásos beleegyezését követően
ismerheti meg.
1. 2. Helyesbítés-javítás joga
Pácienseink pontos adatkezelésére törekszünk, mégis előfordulhat, hogy az adatokat helyesbítenünk
kell. Ezt páciensünk kérésére tesszük meg, azonban, ha a helyesbítésre irányuló kéréssel nem értünk
egyet, a kérést szakmai véleményünkkel együtt feljegyezzük a dokumentációjában. A javítást úgy
végezzük, hogy az eredeti adat is fennmarad a dokumentációban.
1. 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A páciens jogosult az adatkezelés korlátozását kérni. A korlátozás következtében csak bizonyos
műveleteket végezhetünk az adatokon, az adatokat kizárólag tároljuk és előzetesen tájékoztatjuk a
korlátozás feloldásáról.
A páciens egészségügyi adatai korlátozását csak meghatározott feltételek teljesülése esetén kérheti, az
egészségügyi szolgáltató jogosult eldönteni, hogy mely adatok kezelésére van szükség a páciens
megfelelő egészségügyi ellátásához.
A páciens az adatkezelése korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
• személyes adatai pontosságát vitatja, ekkor a korlátozás az adatpontosság ellenőrzéséig tart;
• jogellenes az adatkezelés, és a páciens az adatok törlése helyett az adatok felhasználásának
korlátozását kéri;
• páciens személyes adataira adatkezelés céljából már nincs szükség, de a páciens kéri azokat jogi
igény előterjesztéséhez vagy
• a páciens tiltakozik az adatkezelés ellen, a korlátozás addig tart, amíg megállapításra kerül, hogy az
egészségügyi szolgáltató jogos indoka elsőbbséget élvez-e a páciens jogos indokaival szemben.
1. 4. A hozzájárulás visszavonása
A páciens jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ez a visszavonás azonban a
korábbi adatkezelésre adott hozzájárulását nem érinti.
A páciens az egészségügyi adatai kezeléséhez adott hozzájárulását is visszavonhatja, amennyiben
társaságunk egészségügyi szolgáltatásait a későbbiekben már nem veszi igénybe.
1. 5. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
A páciens adatai teljes vagy részleges megsemmisítését kérheti.
A páciens az egészségügyi adataival kapcsolatban az adatok törlését akkor kérheti, ha a törvényben
előírt kötelező nyilvántartási idő már letelt. Az adattörlést olyan módon végezzük az egészségügyi
dokumentációban, hogy az eredeti adat megállapítható legyen.
A páciens adatai törlését kérheti, ha:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; stb.
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1. 6. A tiltakozáshoz való jog
A páciens tiltakozhat a rá vonatkozó adatok vélhetően jogosulatlan kezelése ellen.
Figyelemmel arra, hogy egészségügyi szolgáltatásunk önkéntes hozzájáruláson alapul, így a páciens
tiltakozása esetén feltehetően további szolgáltatást sem tudunk neki nyújtani.
1. 7. Az adathordozhatósághoz való jog
A páciens jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy
szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.
1. 8. Jogorvoslati út
Pácienseink megkereséseire egy hónapon belül válaszolunk, melyet indokolt esetben két hónappal
meghosszabbíthatunk. Válaszunk elmaradása vagy a páciens jogsérelme esetén panasszal élhet
társaságunknál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(NAIH,www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06
1 391 1400). Amennyiben elutasító választ adunk, válaszunk kézhezvételétől számított 30 napon belül
bírósági jogorvoslati kérelemmel élhet.
1.9. Titoktartás
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során keletkezett, valamint a rendelkezésünkre bocsátott
adatokat illetően titoktartási kötelezettségünk áll fenn, mely titoktartás alól a páciens, valamint
helyette nyilatkozni jogosult személy, esetenként jogszabály előírása adhat felmentést.
Telefonon, elektronikus úton csak abban az esetben adunk tájékoztatást, ha egyértelműen meg tudunk
győződni arról, hogy jogosult személy kéri az adatot.
Ha a páciens helyett más személy kér adatot, két tanúval ellátott meghatalmazás alapján tudunk adatot
szolgáltatni.
2. A páciens kötelezettségei
2.1. A páciens tájékoztatási kötelezettsége
A páciens tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatót mindarról, ami szükséges a szolgáltatás
nyújtásához, pl. korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény
szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, rizikótényezőről, ellátását befolyásoló egyéb
releváns körülményről, a fertőző betegségekről, stb.
A páciensnek tájékoztatást kell adni az egészségügyi ellátását érintő, korábbi jognyilatkozatairól is.
Titoktartási, illetve bizalmas adatkezelési kötelezettség terheli a pácienst a másokat is érintő
egészségügyi adatai esetén, pl. családjában öröklődő betegségek feltárása.
2.2. Hang-, képfelvétel rögzítése, személyiségi jogok
Amennyiben a páciens hang és/vagy képfelvételt kíván rögzíteni vagy közvetíteni, erre előzetesen
engedélyünket kell kérnie a cél meghatározásával.
Páciensünk harmadik személy, valamint a nyilvánosság előtt (beleértve a közösségi médiát is) jó
hírnevünket, munkatársaink (szakmai) megbecsülését, becsületét, személyiségi jogait nem sértő
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véleményt adhat; munkatársaink személyes és különleges adatait nem oszthatja meg másokkal
munkatársaink előzetes hozzájárulása nélkül.
2.3. Fizetéssel kapcsolatos információk
Amennyiben egészségpénztáron vagy magánbiztosítón keresztül történik a fizetés: a
pénztári/biztosítotti jogviszonnyal összefüggő adatokat annyiban kezelhetjük, amennyiben ez a
szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen (pl. biztosítási csomagja mire jogosítja, stb.).
A jogszabály szerint kiállításra kerülő számviteli bizonylat/számla (amelyen a páciens neve és címe
szerepel) könyveléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe.
VII. Adatvédelmi tisztviselő
A GDPR 37. cikke értelmében az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki
minden olyan esetben, amikor:
a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti
különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó
határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják
magukban.
Az Európai Unió adatvédelemmel foglalkozó 29-es munkacsoportjának Adatvédelmi Tisztviselőkre
vonatkozó iránymutatása értelmében (2017.12.12.) a páciensek adatainak kezelése egy szakorvos által
nem tartozik a nagy mértékű vagy nagy számban történő adatkezelések körébe. Ebben az esetben
adatvédelmi tisztviselő foglalkoztatása nem kötelező.
VIII. Adatkezelés a honlapon
Társaságunk jelenleg hírlevél-szolgáltatást nem nyújt.
A honlapon a „Kapcsolat” menüpont megnyitásával léphet a honlapra látogató kapcsolatba
társaságunkkal.
Ugyanígy felvehető a kapcsolat a facebookon keresztül az üzenetküldés funkció segítségével.
Regisztráció társaságunk honlapján nincs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az adatkezelés során a kezelt adatok köre: e-mail cím, név, rövid üzenet
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, esetenként a páciens azonosítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adat forrása: az érintettől felvett adat
Adatkezelés időtartama: érintett részére történő válaszküldést követő 48 óra.
Az adatkezelés módja: elektronikusan
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adat szolgáltatása
kapcsolatfelvétel esetén nem kötelező, azonban megkönnyíti a kapcsolatfelvételt
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: társaságunk nem alkalmaz automatizált
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást
A személyes adatokat az egészségügyi szolgáltatást nyújtó munkatársaink ismerik meg.
Adattovábbítás harmadik országba, illetőleg nemzetközi szervezet részére nem történik.
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Társaságunk honlapja úgynevezett „sütiket” („cookies”) használ. A süti olyan adat, amit a honlap küld
a látogató böngészőjének és ami a látogató eszközén tárolódik.
Honlapunk a működéshez elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütiket (ideiglenes
cookies) használ, ezek nélkül az oldal nem működne megfelelően.
A használt sütik neve:
exp_last_visit

Date of the user’s last visit. Can be shown as a statistic
for members and used by the forum to show unread
topics for both members and guests.

exp_last_activity Records the time of the last page load. Used in
conjunction with the last_visit cookie.
exp_tracker

1 year

ExpressionEngine

1 year

ExpressionEngine

Contains the last 5 pages viewed, encrypted for security. Session
Typically used for form or error message returns.

exp_csrf_token A security cookie used to identify the user and prevent
Cross Site Request Forgery attacks.

2 hours

ExpressionEngine
ExpressionEngine

_ga

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie 2 years
is used to calculate visitor, session, campaign data and
keep track of site usage for the site's analytics report.
The cookies store information anonymously and assign a
randomly generated number to identify unique visitors.

Analytics

_gid

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie 1 day
is used to store information of how visitors use a website
and helps in creating an analytics report of how the
wbsite is doing. The data collected including the number
visitors, the source where they have come from, and the
pages viisted in an anonymous form.

Analytics

_gat

This cookies is installed by Google Universal Analytics to 1 minute
throttle the request rate to limit the colllection of data on
high traffic sites.

Performance

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de a látogató választhat
olyan beállítást is, ami a sütik fogadását elutasítja, illetve az érkezésüket jelzi. A sütik elfogadása
nélkül a honlap vagy egyes részei nem vagy hibásan jelennének meg. Az ideiglenes sütik a honlap
látogatás végéig kerülnek tárolásra, a honlap funkciók, alkalmazások működéséhez elengedhetetlenek,
mivel megkönnyítik a honlap működését, a használatot. Az ideiglenes sütik a honlap használatáról
gyűjtenek információkat, anélkül, hogy a látogatókat azonosítanák.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az adatkezelés során a kezelt adatok köre: számítógép interprotokoll (IP) címe, domain név
(URL), a hozzáférés adatai, látogató file lekérés, HTTP válaszkód, honlap adatai, ahonnan az
adatlekérés történt, látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, látogatás időpontja, a
megtekintett oldalak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap működésének biztosítása
Az érintettek köre: a honlapra látogatók
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adat forrása: az érintettől felvett adat
Az adatkezelés időtartama: a látogatói munkamenet lezárásáig terjedő időszak
Az adatkezelés módja: elektronikusan
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: társaságunk nem alkalmaz automatizált
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást
A személyes adatokat munkatársaink ismerik meg.
Adattovábbítás harmadik országba, illetőleg nemzetközi szervezet részére nem történik.

IX. Egyéb rendelkezések
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Közérdekű adatok
Társaságunk közérdekű adatokat nem kezel.
Felelősség-biztosítás, működési engedély
Társaságunk érvényes és hatályos felelősség-biztosítási szerződéssel, valamint határozatlan idejű
működési engedéllyel rendelkezik.

Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.
Amennyiben ez pácienseink adatkezelését érintené, pácienseinket megfelelő időben tájékoztatjuk.

Budapest, 2020. január 2.

Dr. Garger Piroska
Pirinyó-Szemészet Kft.
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