
Adatkezelési tájékoztató 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi tevékenység során felhasznált személyes és hozzájuk kapcsolódó 
egészségügyi adatok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. Európai Parlament és Tanács 
Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
előírásainak megfelelően, jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint történik. 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás megrendelésével a jelen Adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltakat elfogadottnak tekintjük. 

Adatkezelő: Dr. Boldog Zsuzsanna egyéni vállalkozó 
Székhely: 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 
Adószám: 69465787-1-43 
Elérhetőség: +36-20-2033574 
 
A kezelt személyes és hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatok tárolása elektronikusan, 
jogosulatlan hozzáférés ellen védett adattárolón történik. 
 
1. Fogalmak: 

- „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 
- „azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható; 

- „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; 
- „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról; 

- „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet; 
- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 
meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően Dr. Boldog Zsuzsanna ev. 

- „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok kezeléséhez; 

- „adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján 
személyes adatokat kezel; 

- „adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, 
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
 



 
2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (bővebben: GDPR 5. cikk): 

- „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” 
- „célhoz kötöttség” 
- „adattakarékosság” 
- „pontosság” 
- „korlátozott tárolhatóság” 
- „integritás és bizalmas jelleg” 
- „elszámoltathatóság” 

 
3. Egészségügyi ellátás során történő adatkezelés az alábbiak szerint történik: 

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: egészségügyi ellátás biztosítása 
(kiemelten az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása). 

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 
illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

Az érintettek: az ellátást igénybe vevők. 

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, születési adatok, (telefonszám, e-mail cím); valamint az 
egészségügyi ellátás során keletkező mindennemű adat, továbbá az ellátáshoz szükséges korábbi 
egészségügyi adat. 

Az adatkezelés időtartama: az adatfelvételtől számított legalább 30 év. 

 
4. Egészségügyi ellátásról készült számla során az adatkezelés az alábbiak szerint történik: 

Az adatkezelés célja: pénzügyi elszámolás, számla kiállítása. 

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 
illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. C. törvény általi jogi kötelezettségek. 

Az érintettek: az ellátást igénybe vevők. 

Kezelt személyes adatok: név, lakcím. 

Az adatkezelés időtartama: számla kiállításának napját követő 8 év. 

A számlák kiállítása elektronikusan, a www.szamlazz.hu weboldal használatával történik, 
melynek vonatkozásában az adatfeldolgozó adatai az alábbiak: 
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) 
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
Cégjegyzékszám: 01-09-303201 
Adószám: 13421739-2-41 
E-mail: info@szamlazz.hu 
 
A könyvelést végző vállalkozás, mint adatfeldolgozó adatai az alábbiak: 
Név: LIVRE’08 Kft. 
Székhely: 1213 Budapest, Királyerdő út 2. 
Adószám: 14197998-3-43 
 
 



 
5. Tudományos kutatás, publikáció céljából történő adatkezelés az alábbiak szerint történik: 

Az adatkezelés célja: az egészségügyi ellátás során keletkező adatok tudományos kutatás, publikáció 
céljából történő feldolgozása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Az érintettek: az ellátást igénybe vevők. 

Kezelt személyes adatok: anonimizált egészségügyi adat. 

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig. 

 
6. Az érintettek jogai: 

Az alábbi jogok bármelyikének érvényesítésének céljából kérjük, igényét az adatkezelő fent 
megjelölt elérhetőségeinek egyikén szíveskedjen jelezni. 

Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő a tevékenység során megfelelő intézkedéseket hoz annak 
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. 
cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást 
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 
megfogalmazva nyújtsa. 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van 
személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a 
felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 

- az adatkezelés céljai; 
- az érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión 
kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
- az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

Helyesbítéshez való jog: Lehetőség van a kezelt adatok módosítására, amennyiben azt az érintett az 
adatkezelőtől kéri. 

Törléshez való jog: Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt adatai törlését. Nem kérheti 
adatainak törlését, ha az adatkezelés jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat 
az egészségügyi ellátással, valamint az arról szóló számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés, ezt a 
jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti, hogy kezelt adatainak kezelését korlátozza. 
Ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja kéréséről az adatfeldolgozókat. Az adatkezelés 
korlátozása nem érinti a jogi kötelezettség jogalapon kezelt egészségügyi és számlázási adatokat. 

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivéve azon eseteket, 
melyekben jogi kötelezettség jogalapon történik adatainak kezelése. 



 
7.  Panaszt benyújtási lehetőség a felügyeleti hatósághoz: 

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 
Weboldal: www.naih.hu 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
 
 
8. Adatvédelmi incidens 

Adatvédelmi incidens esetén, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az incidens a tudomására jutott, azt bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóság felé, 
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a 
természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet - az Érintettet (Pácienst)- az adatvédelmi incidensről és megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

 
 
Dr. Boldog Zsuzsanna egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a személyes és hozzájuk kapcsolódó 
egészségügyi adatokat jelen Tájékoztatóban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Jelen 
Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön 
hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok 
számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági 
határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 


