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Tájékoztató személyes adatok kezeléséről  
„betegek” érintetti kategória részére 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást nyújtja. 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 
Intézet 

Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 

Levelezési cím: 9400 Sopron, Győri út 15. 

Telefonszám:+3699514-200 

Fax szám: +3699/514-250 

Honlap: www.sopronigyogykozpont.hu 

E-mail cím: igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu 

Az adatkezelő képviselőjének megnevezése és elérhetőségei  

Prof. Dr. Kulcsár Dániel mb.  főigazgató 

E-mail cím: igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu 

Telefonszám:+3699/514-200 

Az adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetőségei  

Dr. Zsirai Erzsébet 
E-mail cím: zsirai.erzsebet@sopronigyogykozpont.hu 
Telefonszám:+3699/514-398 

1. Adatkezelési tevékenységek 

1.1 Betegellátás 

1.1.1 Személyes adatait az alábbi tevékenységünk során kezeljük: 

A kórházi betegellátás és a szakrendelőkben történő betegellátás tartozik ide. Az intézmény dolgozója egy új 
ellátási eset nyilvántartási tételt nyit a HIS rendszer rendszerben. Ebben kerülnek rögzítésre a beteg panaszai, 
vizsgálati adatai, leletei és a beavatkozások.  

Az egyes eset nyilvántartási tételeket a HIS rendszer-ban beállított jogosultságoktól függően lehet lekérdezni. 
Járóbeteg ellátás esetén vizsgálat vagy kezelés befejeztével Ambuláns lap kerül kiállításra. Két példány kerül 
nyomtatásra. Egy példányt kap meg a beteg, amelynek átvételét a második példányon az aláírásával igazol. Az 
orvos a kinyomtatott ambuláns lapot hitelesíti aláírásával és orvosi pecsétjével. A betegnek alá kell írnia, hogy 
belegyezik az alkalmazott beavatkozásba, illetve rendelkezhet arról, hogy milyen információkat oszthat meg az 
intézmény a hozzátartozóival/más személyekkel. Leleteket csak a beteg kérésére ad ki az intézmény.  

A kórlapba csatolásra kerül a beteg ellátása során keletkezett összes papír alapú dokumentáció. 
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1.1.2 A kezelt személyes adatok köre 

Természetes személy azonosító adatok  
Elérhetőség 
Egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján: 

Cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, valamint - ha a beteg 
kéri - a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogató nevét, 
lakcímét, elérhetőségét, továbbá kiskorú, illetve a cselekvőképességet 
részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a 
törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét 
Kórelőzmény, kórtörténet 
Az első vizsgálat eredménye 
A diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmény, a 
vizsgálatok elvégzésének időpontja 
Az ellátást indokoló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául 
szolgáló betegség, a kísérőbetegségek és szövődményeik 
Egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati 
tényezők 
Az elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye 
A gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredménye 
A beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatok 
A bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontja 
A betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott 
tájékoztatás tartalmának rögzítése 
A beavatkozásba való beleegyezés, illetve visszautasítás ténye, valamint ezek 
időpontja 
Minden olyan egyéb adat és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással 
lehet 
Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni: a) az egyes 
vizsgálatokról készült leleteket, b) a gyógykezelés és a konzílium során 
keletkezett iratokat, c) az ápolási dokumentációt, d) a képalkotó 
diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint a beteg testéből kivett 
szövetmintákat 

TAJ  
Állampolgárság 

1.1.3 A személyes adatok kezelésének célja 

Személyes adatait az alábbi célból kezeljük: 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, 
javításának, fenntartásának előmozdítása, 

b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti 
tevékenységet is, 

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követésig 

1.1.4 A személyes adatok kezelésének jogalapja 

Személyes adatai kezelésének jogalapja:  
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Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 

1.1.5 Jogalap indoklása  

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
9., 12. §-ai, 1997. évi CLIV. törvény 136. §  

1.1.6 A személyes adatok tárolásának időtartama 

Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében 30, képalkotó diagnosztikai 
felvétel 10 év 

1.1.7 A személyes adatok forrása 

Személyes adataihoz az alábbi forrásokból jutottunk hozzá:  

Felvételkor rögzítik/az intézményben keletkezik/EESZT útján 

2. Adattovábbítási tevékenységek EGT-n belül 

Személyes adattovábbítás az alábbi esetekben fordulhat elő. 

2.1 EESZT adatkommunikáció  

2.1.1 A személyes adatok továbbításának címzettjei 

ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
 www.aeek.hu 
aeek@aeek.hu 
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
Tel.: (+361) 356-1522  

2.1.2 Az adattovábbítási tevékenység rövid leírása 

A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján, minden megkezdett egészségügyi ellátási eseményről 
bejegyzés történik on-line módon az EESZT központi eseménykatalógusába, majd az esemény befejezése szintén 
rögzítésre kerül. Továbbá a jogszabályban előírt egészségügyi dokumentumok továbbításra kerülnek a „HIS 
Rendszer” rendszerből. A betegek részére felírt receptek szintén felkerülnek az EESZT-be, amennyiben a felírást 
végző orvos e-személyi igazolványával bejelentkezett. Ha ezt nem tette meg a recept csak a Kórházi Rendszer 
rendszerben tárolódik. eProfil adatok beviteléhez szintén be kell jelentkezni az EESZT-be.  

3. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítása 

Nem releváns 

4. Profilalkotáson alapuló automatizált döntéshozatal  

Az intézményben nincs profilalkotáson alapuló automatizált döntéshozatal. 
5. Az Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető jogok az alábbiak: 

5.1 A hozzáféréshez való jog 

E jog alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, továbbá az 
adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan személyes 
adatai kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő 
továbbítása esetén az adatok címzettjeiről, automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén 
annak részleteiről. 

5.2 A helyesbítéshez való jog 

Ha személyes adatait önhibánkból vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeljük, e jog 
alapján Ön kérheti az általunk kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé 
teszi, hiányos adatai kiegészítését. 

5.3 A törléshez való jog 
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Ön kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés 
céljának eléréséhez 

• ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását 
visszavonja, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más 
jogalapja 

• Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen 

• személyes adatait nem jogszerűen kezeltük 

• jogszabály kötelez minket személyes adatai törlésére 

• személyes adatait információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Ön nagykorúvá válását megelőzően 
gyűjtöttük. 

Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll 
módunkban eleget tenni: 

• az adatok kezelése szükséges mások szabad 
véleménynyilvánításához vagy tájékozódásához 

• az adatok kezelésére jogszabály kötelez Bennünket 
• az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges 
• az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi 

kutatási, illetve statisztikai célból szükséges 
• az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. 
 

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését kizárólag az adatok tárolására korlátozzuk, 
ha az az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben 
a korlátozás az adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik 

• személyes adatait nem jogszerűen kezeltük, de azok törlése helyett Ön az 
adatkezelés korlátozását kéri 

• a továbbiakban nincs szükségünk személyes adataira az általunk folytatott 
adatkezelés céljából, de Ön kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi 
igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

• Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos 
döntést meghozzuk. 

Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról Önt 
előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozás időtartama alatt az Ön személyes adatait azok tárolásán 
kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: 

• Ön az adatok kezeléséhez hozzájárult 
• az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez szükséges 
• az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges. 
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5.5 A tiltakozáshoz való jog 

Ha személyes adatait a saját jogos érdekünk vagy valamely más személy jogos érdeke 
alapján, továbbá, ha közfeladatunk ellátásának keretei között kezeljük, Ön bármikor 
tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek 
valamelyike áll fenn: 

• az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják 
• a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból 

folytatott adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges. 
 

5.6 Az adathordozhatósághoz való jog 

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése 
érdekében automatizált módon kezeljük, Ön kérheti, hogy az Ön által 
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban 

• Önnek átadjuk, vagy 

• lehetővé tegyük, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen 
továbbítsa, vagy 

• ha annak műszaki feltételei adottak, az Ön által megjelölt adatkezelő részére 
közvetlenül továbbítsuk. 

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll 
fenn: 

• az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges 
• a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené. 

 
5.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására Ön 
bármikor jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük, 
személyes adatait töröljük, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja. 

A hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulásának 
visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása alapján folytatott 
adatkezelésünk jogszerűségét. 

5.8 A panasz benyújtásához való jog 

Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az adatvédelmi 
tisztviselőjéhez (lásd a jelen tájékoztató 1. oldal) fordulhat.  

Ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi 
előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához 
panaszt nyújthat be. 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak: 

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu 

Ön a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az 

Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 

http://naih.hu/

