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Jelen Szabályzat a
DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ adatkezelési
tevékenységének belső szabályait tartalmazza. Társaságunk Adatkezelőként a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan határozza meg.
A szabályzat az DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ által vezetett
nyilvántartások és adatbázisok törvényes, szabályozott rendjét biztosítja, mely a
jogszabályoknak történő megfelelést, a személyes adatok kezelése során a
jogszerűséget, tisztességességet és átláthatóságot biztosítja. Az adatok
kezelésének úgy kell történnie, hogy figyelembe vegye az alkotmányos elveket
és információs önrendelkezési jognak a megvalósulását, továbbá az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését szabályozza. A szabályozás
célja továbbá, hogy a törvényi szabályozás keretein belül mindenki maga
rendelkezhessen személyes adataival, megismerhesse az adatok kezelésének
körülményeit.

Kelt, Budapest, 2018. szeptember hó . 1. napjá n

...............................................
Dr. Simon Istvá n
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. 1. A Szabályzat célja és hatálya
(1) E Szabá lyzat cé lja azon belső szabá lyok megá llapı́tá sa é s inté zkedé sek
megté tele, amelyek biztosı́tjá k, hogy egy Egé szsé gü gyi Szolgá ltatá s azaz a z
Adatkezelő tevé kenysé ge megfeleljen AZ EUROc PAI PARLAMENT Ec S A TANAc CS
(EU) 2016/679 RENDELETEc NEK - (2016. á prilis 27.) a termé szetes
szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l é s
az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kı́vü l
helyezé sé rő l (á ltalá nos adatvé delmi rendelet, a tová bbiakban: Rendelet) –
tová bbá az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az informá ció szabadsá gró l szó ló
2011. é vi CXII. tö rvé ny (a tová bbiakban: Infotv.) rendelkezé seinek é s az á gazati
szabá lyozá snak.
(2) E Szabá lyzat hatá lya a termé szetes szemé lyekre vonatkozó , szemé lyes adatok
kö ré re a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo egé szsé gü gyi szolgá ltatá s
igé nybevé telekor tö rté nt adatkezelé sé re terjed ki.
(3) A szabá lyzat hatá lya nem terjed ki az olyan szemé lyes adatkezelé sre, amely
jogi szemé lyekre vonatkozik, beleé rtve a jogi szemé ly nevé t é s formá já t, valamint
a jogi szemé ly elé rhető sé gé re vonatkozó adatokat. Jogi szemé lyek
kapcsolattartó it az adatkezelé srő l nem tá jé koztatjuk, azt a jogi szemé ly
feladataké nt é rtelmezzü k.

1. 2. Fogalommeghatározások
E Szabá lyzat alkalmazá sá ban irá nyadó fő bb fogalmak:
(1) Adatkezelé s: Az alkalmazott eljá rá stó l fü ggetlenü l a szemé lyes adatokon
vé gzett bá rmely mű velet vagy a mű veletek ö sszessé ge, ı́gy kü lö nö sen a szemé lyes
adatok gyű jté se, rö gzı́té se, rendszerezé se, tagolá sa, tá rolá sa, á talakı́tá sa,
megvá ltoztatá sa, felhaszná lá sa, leké rdezé se, betekinté se, felhaszná lá sa, kö zlé se,
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tová bbı́tá sa, terjeszté se vagy egyé b mó don hozzá fé rhető vé té tele, nyilvá nossá gra
hozatala, ö sszehangolá sa vagy ö sszekapcsolá sa, korlá tozá sa, tö rlé se é s
megsemmisı́té se.
(2) Adatkezelő : Aki az adatkezelé s cé ljait é s eszkö zeit – ö ná lló an vagy má sokkal
együ tt – meghatá rozza.
(3) Adatfeldolgozó : Az a szolgá ltató , aki az adatkezelő nevé ben szemé lyes
adatokat kezel.
(4) Adatfeldolgozá s: Az adatfeldolgozó k ö ná lló dö nté st nem hoznak, kizá ró lag az
adatkezelő kkel kö tö tt szerző dé s, é s a kapott utası́tá sok szerint jogosultak eljá rni.
Az adatfeldolgozó k 2018. má jus 25. napjá t kö vető en a ré szü kre az Adatkezelők
á ltal tová bbı́tott é s á ltaluk kezelt vagy feldolgozott Szemé lyes adatokat a „GDPR“
á ltal elő ı́rt rendelkezé sekkel ö sszhangban rö gzı́tik, kezelik, illetve dolgozzá k fel,
é s errő l nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő k ré szé re. Az Adatkezelő k ellenő rzik
az Adatfeldolgozó k munká já t.
(5) Adathordozó : minden olyan anyag vagy eszkö z, amely adatok lejegyzé sé re,
tá rolá sá ra é s visszaolvasá sá ra alkalmas.
(6) Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(7) Betegellá tó /Egé szsé gü gyi ellá tó : A kezelé st vé gző orvos, az egé szsé gü gyi
szakdolgozó , az Ec rintett diagnosztikai é s egé szsé gü gyi ellá tá sá val kapcsolatos
tevé kenysé get vé gző egyé b szemé ly.
(8) Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat
közlik.
(9) Egé szsé gü gyi dokumentá ció : Az ellá tá s sorá n a Szolgá ltató tudomá sá ra jutott
egé szsé gü gyi é s szemé lyazonosı́tó adatokat tartalmazó feljegyzé s, nyilvá ntartá s
vagy bá rmilyen má s mó don rö gzı́tett adat, fü ggetlenü l annak hordozó já tó l vagy
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formá já tó l.
(10) Egé szsé gü gyi dolgozó : Az orvos, az egyé b felső fokú egé szsé gü gyi
szakké pesı́té ssel rendelkező szemé ly, az egé szsé gü gyi szakké pesı́té ssel
rendelkező szemé ly, tová bbá az egé szsé gü gyi tevé kenysé gben kö zremű kö dő
egé szsé gü gyi szakké pesı́té ssel nem rendelkező szemé ly.
(11) Egé szsé gü gyi ellá tó há ló zat: egé szsé gü gyi ellá tá st nyú jtó , valamint szakmai
felü gyeleté t, ellenő rzé sé t vé gző szervezet é s termé szetes szemé ly.
(12) Egé szsé gü gyi Szolgá ltató : Jelen esetben a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo ahol az ellá tá st igé nybe veszik a Pá ciensek, ahol a Pá ciens vizsgá lata é s
kezelé se tö rté nik.
(13) Ec rintett: Bá rmely meghatá rozott, szemé lyes adat alapjá n azonosı́tott vagy –
kö zvetlenü l
vagy
kö zvetve
–
azonosı́tható
termé szetes
szemé ly.
Szolgá ltatá sunkban Ec rintett a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo
szolgá ltatá sá t igé nybe vevő Pá ciens (né há ny esetben a hozzá tartozó is).
(14) Az Ec rintett hozzá já rulá sa: Az é rintett akaratá nak ö nké ntes, konkré t é s
megfelelő tá jé koztatá son alapuló olyan konkré t, fé lreé rthetetlen é s egyé rtelmű
cselekedete, ahol beleegyezé sé t adja az ő t é rintő szemé lyes adatok kezelé sé hez.
(15) Egé szsé gü gyi ellá tá s: Minden olyan tevé kenysé g, amely az egé szsé g
megő rzé sé re, tová bbá a megbetegedé sek megelő zé se, korai felismeré se,
megá llapı́tá sa, gyó gyı́tá sa, a megbetegedé s kö vetkezté ben kialakult á llapotromlá s
szinten tartá sa vagy javı́tá sa cé ljá bó l az Ec rintett kö zvetlen vizsgá latá ra,
kezelé sé re, á polá sá ra, orvosi rehabilitá ció já ra, illetve mindezek é rdeké ben az
Ec rintett vizsgá lati anyagainak feldolgozá sá ra irá nyul.
(16) Harmadik szemé ly: olyan termé szetes, vagy jogi szemé ly, illetve jogi
szemé lyisé ggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az
Ec rintett-tel, az Adatkezelő vel vagy az Adatfeldolgozó val.
(17) Kö zeli hozzá tartozó : A há zastá rs, az egyenesá gbeli rokon, az ö rö kbe
fogadott, a mostoha é s nevelt gyermek, az ö rö kbe fogadó , a mostoha- é s
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nevelő szü lő , valamint a testvé r é s az é lettá rs.
(18) Kü lö nleges adat: Jelen esetben az egé szsé gi á llapotra vonatkozó adat.
(19) Orvosi titok: Az ellá tá s sorá n az Adatkezelő tudomá sá ra jutott egé szsé gü gyi
é s szemé lyazonosı́tó adat, tová bbá a szü ksé ges vagy folyamatban lé vő , illetve
befejezett ellá tá sra vonatkozó , valamint ezzel kapcsolatban megismert egyé b
adat.
(20) Sü rgő s szü ksé g: Az egé szsé gi á llapotban hirtelen bekö vetkezett olyan
vá ltozá s, amelynek kö vetkezté ben azonnali egé szsé gü gyi ellá tá s hiá nyá ban az
Ec rintett kö zvetlen é letveszé lybe kerü lne, illetve sú lyos vagy maradandó
egé szsé gká rosodá st szenvedne.
(21) Szemé lyes adat: Bá rmilyen adat vagy informá ció , amely alapjá n egy
termé szetes szemé ly („Ec rintett“) – kö zvetett vagy kö zvetlen mó don –
azonosı́tható vá vá lik.

1. 3. Irányadó jogszabályok
(1) Az Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis
27.) a termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben
tö rté nő vé delmé rő l é s az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK
rendelet hatá lyon kı́vü l helyezé sé rő l (á ltalá nos adatvé delmi rendelet; a
tová bbiakban: „GDPR”)
(2) 2016. é vi CXXX. tö rvé ny a polgá ri perrendtartá sró l
(3) 2013. é vi V. tö rvé ny a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l
(4) 2012. é vi I. tö rvé ny a Munka Tö rvé nykö nyvé rő l
(5) 2011. é vi CXII. tö rvé ny az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az
informá ció szabadsá gró l
(6) 2008. é vi XLVIII. tö rvé ny a gazdasá gi reklá mtevé kenysé g alapvető felté teleirő l
é s egyes korlá tairó l
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(7) 2007. é vi CXXVII. tö rvé ny az á ltalá nos forgalmi adó ró l
(8) 2000. é vi C. Tö rvé ny a szá mvitelrő l
(9) 1997. é vi XLVII. tö rvé ny az egé szsé gü gyi é s a hozzá juk kapcsoló dó szemé lyes
adatok kezelé sé rő l é s vé delmé rő l
(10) 23/2014 (VI. 30.) NGM rendelet a szá mla é s a nyugta adó igazgatá si
azonosı́tá sá ró l, valamint az elektronikus formá ban megő rzö tt szá mlá k
adó ható sá gi ellenő rzé sé rő l
(11) 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egé szsé gü gyi é s a hozzá juk kapcsoló dó
szemé lyes adatok kezelé sé nek egyes ké rdé seirő l

2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2. 1. Általános szabályok
(1) Az Egé szsé gü gyi Szolgá ltatá son belü l az egé szsé gü gyi é s szemé lyazonosı́tó
adat kezelé sé re -amennyiben a tö rvé ny má ské nt nem rendelkezik – jogosult:
a) a Pácienst ellátó,
b) a szolgáltató vezetője, illetve
c) a szolgáltató vezetője által megbízott személy.
(2) Az egé szsé gü gyi é s szemé lyazonosı́tó adatok kezelé se sorá n biztosı́tani kell
az adatok biztonsá gá t vé letlen vagy szá ndé kos megsemmisı́té ssel, vagy
megsemmisü lé ssel, megvá ltozá ssal, ká rosodá ssal, nyilvá nossá gra kerü lé ssel
szemben, tová bbá , hogy azokhoz illeté ktelen szemé ly ne fé rjen hozzá .

2. 2. Adatok felvétele, módosítása, törlése
(1) Az adatfelvé tel sorá n az egé szsé gü gyi dokumentá ció ban rö gzı́teni szü ksé ges
11
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az adatfelvé tel idő pontjá t é s az adatfelvevő szemé lyé t. A Pá ciens
dokumentá ció já ban tö rté nt minden feljegyzé st, beı́rá st alá ı́rá ssal vagy
ké zjeggyel, é s ha szü ksé ges, dá tummal kell hitelesı́teni, illetve elektronikus
adatkezelé s eseté n a bejegyzé st vé gző egyé rtelmű azonosı́tá sá t a rendszernek
biztosı́tania kell. Elektronikus adatkezelé s eseté n az adatkezelő bejelentkező
nevé nek é s jelszavá nak titkosan tö rté nő kezelé se az Adatkezelő kö telezettsé ge.
(2) Ha té veszté s, vagy má s ok miatt a beı́rt adatot mó dosı́tani kell, ez csak ú gy
vé gezhető el, hogy az eredeti adat megá llapı́tható legyen. Mó dosı́tá sná l is
ké zjeggyel el kell lá tni a mó dosı́tá st, elektronikus adatkezelé s eseté n a bejegyzé st
vé gző egyé rtelmű azonosı́tá sá t é s a bejegyzé s napló zá sá t a rendszernek
biztosı́tania kell.
(3) Adatot tö rö lni csak a jelen szabá lyzat alapjá n lehet. A tö rlé s sorá n be kell
tartani az adatvé delmi elő ı́rá sokat kü lö nö s tekintettel a jogosulatlan
hozzá fé ré sre. A tö rlé s sorá n a manuá lisan kezelt adatokat fizikailag meg kell
semmisı́teni, elektronikusan tá rolt adatok eseté ben azokat helyrehozhatatlanul
meg kell vá ltoztatni. Ec rintettet a tö rlé s kö vetkezmé nyeirő l é s veszé lyeirő l a tö rlé s
elő tt tá jé koztatni kell, é s ezt az Ec rintett-tel alá ı́ratva a Pá ciens
dokumentá ció já ban a ké relemmel együ tt meg kell ő rizni. A tö rlé st a szolgá ltató
vezető je engedé lyé vel lehet elvé gezni, é s errő l nyilvá ntartá st kell vezetni.

2. 3. Ellátás céljából történő adatkezelés
(1) Az egé szsé gü gyi adatok felvé tele az ellá tá s ré sze. Az egé szsé gü gyi é s a
szemé lyazonosı́tó adatoknak az ellá tá sban ré sztvevő szemé ly (tö rvé nyes
ké pviselő je) ré szé rő l tö rté nő szolgá ltatá sa – az egé szsé gü gyi ellá tá s
igé nybevé telé hez kö telező en elő ı́rt szemé lyazonosı́tó adatok megadá saö nké ntes. Abban az esetben, ha az ellá tá st igé nybe vevő szemé ly ö nké nt fordul a
szolgá ltató hoz, a kezelé ssel ö sszefü ggő egé szsé gü gyi é s szemé lyazonosı́tó
adatainak kezelé sé re szolgá ló hozzá já rulá sá t – ellenkező nyilatkozat hiá nyá ban
megadottnak kell tekinteni, é s errő l az Ec rintettet (tö rvé nyes ké pviselő jé t)
tá jé koztatni kell.
(2) Sü rgő s szü ksé g, valamint a gyó gykezelt szemé ly belá tá si ké pessé gé nek
hiá nya eseté n az ö nké ntessé get vé lelmezni kell.
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(3) Az ellá tá s alatt az egé szsé gü gyi dokumentá ció ban rö gzı́teni kell a szakmai
szabá lyoknak megfelelő adatokat. Az ellá tá st vé gző dö nti el, hogy a szakmai
szabá lyoknak megfelelő en – a kö telező en felveendő adatokon kı́vü l – mely
egé szsé gü gyi adat felvé tele szü ksé ges. Kerü lni kell azon adatok rö gzı́té sé t, amik
kö zvetlenü l nem kapcsolatosak a Pá ciens ellá tá sá hoz. Ezen adatok felvé telé re
csak akkor kerü lhet sor, ha azok a Pá ciens ellá tá sá ban szerepet já tszanak.
(4) Az ellá tá s sorá n az egé szsé gü gyi dokumentá ció kezelé sé nek rendjé t ú gy kell
kialakı́tani, hogy a dokumentá ció hoz, illetve a Pá ciens szemé lyes adataihoz
kizá ró lag a kezelt szemé ly ellá tá sá t vé gző k fé rhessenek hozzá .
(5) A vizsgá latra behı́vá s a Pá ciens nevé nek szó lı́tá sá val tö rté nik, melyrő l a
Pá ciens elő zetesen tá jé koztatá st kap. Amennyiben ehhez nem já rul hozzá
lehető sé ge van a bejelentkezé skor DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo
munkatá rsá tó l ké rni anonim mó don tö rté nő beszó lı́tá s alkalmazá sá t.

2. 4. Orvosi titok védelme
(1) A Pá cienst ellá tó , valamint a szolgá ltató val alkalmazotti é s egyé b munká ra
irá nyuló jogviszonyban á lló má s szemé lyt a Pá ciens egé szsé gi á llapotá val
kapcsolatos adat, tová bbá a munkavé gzé ssel kapcsolatosan tudomá sá ra jutott
egyé b adat vonatkozá sá ban idő beli korlá tozá s né lkü l titoktartá si kö telezettsé g
terheli. A titoktartá si kö telezettsé g terheli fü ggetlen attó l, hogy az adatokat
milyen mó don ismerte meg. A titoktartá si kö telezettsé g tehá t nemcsak a kezelé st
vé gző orvost, illetve a szakdolgozó kat kö ti, hanem az egé szsé gü gyi szolgá ltatá s
minden dolgozó já t.
(2) A szolgá ltató t – az igazsá gü gyi orvosszaké rtő kivé telé vel - a titoktartá si
kö telezettsé g azzal az egé szsé gü gyi szolgá ltató val szemben is kö ti, aki a Pá ciens
ellá tá sá ban, kezelé sé ben nem mű kö dö tt kö zre, kivé ve, ha az adatok a kezelt
szemé ly tová bbi kezelé se é rdeké ben szü ksé gesek.
(3) A titoktartá si kö telezettsé g aló l ı́rá sban felmenté st adhat a Pá ciens, vagy
tö rvé nyen alapuló adatszolgá ltatá si kö telezettsé g.
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(4) Az orvosi titok vé delme é rdeké ben szü ksé ges, hogy a szolgá ltató valamennyi
dolgozó ja kö telezettsé get vá llaljon az orvosi titok megtartá sá ra. A kö telezettsé get
a dolgozó munkakö ri leı́rá sá ba vagy egyé b nyilatkozatá ba kell foglalni, illetve
ahhoz csatolni kell.

2. 5. Kezelés során jelen lévő személyek
(1) Az ellá tá s sorá n az ellá tá st vé gző é s a Pá ciens ellá tá sban kö zvetlen ré szt vevő
má s szemé lyek lehetnek csak jelen, valamint akinek jelenlé té hez a Pá ciens
hozzá já rult.
(2) A Pá ciens emberi jogainak é s mé ltó sá gá nak tiszteletben tartá sa mellett az
Ec rintett hozzá já rulá sa né lkü l jelen lehet az ellá tá s sorá n:
a) más személy, ha a kezelés rendje több Páciens egyidejű ellátását lehetővé
teszi,
b) a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a kezelésre
fogvatartott személy esetében kerül sor,
c) a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja,
amennyiben a kezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetésvégrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a
gyógykezelést végző ellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása
céljából erre szükség van,
d) ha bűnüldözési érdekből a Páciens személyi biztonsága ezt indokolttá
teszi, és a Páciens nyilatkozattételre képtelen állapotban van.
Fent meghatá rozottakon felü l jelen lehet az:
a) aki a Pácienst már kezelte,
b) akinek a szolgáltató vezetője szakmai ok miatt engedélyt adott. A kezelt
személy kifejezett tiltakozásának ebben az esetben helyt kell adni.
c) Az egészségügyi szakemberképzés céljából jelen lehet: orvos,
orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola vagy
szakiskola hallgatója, feltéve, hogy a megjelölt személy képzésére az
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egészségügyi szolgáltató ki van jelölve. Ebben az esetben a gyógykezelt
személy hozzájárulására nincs szükség, de a tájékoztatóban a szolgáltató
oktató jellegéről és a szakemberképzésről a gyógykezelteket tájékoztatni
kell.
(3) A hozzá já rulá st az ellá tá sban ré sztvevő szemé ly szó ban is megteheti.

2. 6. Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a Páciens
joga a tájékoztatáshoz
(1) A kezelé s megkezdé se elő tt a Pá cienst tá jé koztatni kell a szolgá ltató
adatvé delmi rendjé rő l. A Pá ciens tá jé koztatá sa az adatvé delemrő l a felvevő
munkatá rs kö telessé ge. A tá jé koztatá s megadá sá t a Pá ciens alá ı́rá sá val
igazolhatja. Amennyiben alá ı́rt tá jé koztató ké szü l a Pá ciens egé szsé gü gyi
dokumentá ció já hoz csatolni kell azt. A Pá ciens dokumentá ció já hoz csatolni kell a
Pá ciens esetleges korlá tozó nyilatkozatá t is.
(2) A kezelt szemé ly ellá tá sá val kapcsolatos tá jé koztatá st a Pá ciens kezelé sé t
vé gző adja meg. A Pá ciens ellá tá sá val kapcsolatos á polá si vonatkozá sokró l az ő t
ellá tó egé szsé gü gyi szakdolgozó is felvilá gosı́tá st adhat. Má s Szakdolgozó , illetve
má s dolgozó a Pá ciens ellá tá sá ró l tá jé koztatá st nem adhat, kivé ve, ha a Pá ciens
kezelé sé t vé gző erre az adott Pá ciens eseté ben felhatalmazta. A tá jé koztatá s
szemé lyesen tö rté nik.
(3) Telefonon a Pá ciens ellá tá sá ró l, vizsgá latá ró l, eredmé nyeirő l é rdemi
tá jé koztatá s nem adható . A kezelé st vé gző egé szsé gü gyi dolgozó a Pá ciens
szolgá ltató ná l tö rté nő kezelé sé nek té nyé t a Pá ciens ellenkező é rtelmű
nyilatkozata hiá nyá ban megerő sı́theti.
(4) A pszichiá triai Pá ciens eseté ben kivé telesen korlá tozható a Pá ciensnek az
egé szsé gü gyi dokumentá ció megismeré sé hez való joga, ha alapos okkal
felté telezhető , hogy a Pá ciens gyó gyulá sá t nagymé rté kben veszé lyeztetné , vagy
má s szemé ly szemé lyisé gi jogait sé rtené az egé szsé gü gyi dokumentá ció
megismeré se. A korlá tozá s elrendelé sé re kizá ró lag orvos jogosult. A korlá tozá s
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elrendelé sé rő l a Pá ciens tö rvé nyes vagy meghatalmazott ké pviselő jé t
haladé ktalanul é rtesı́teni kell. A korlá tozá sokat ré szletesen dokumentá lni é s
indokolni kell.

2. 7. Hozzátartozó és más személy tájékoztatása
(1) A Pá ciens a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo rendelé sé re való
bejelentkezé skor, vagy ké ső bb rendelkezhet arró l, hogy kezelé sé rő l mely
szemé lyeknek adható ré szleges vagy teljes felvilá gosı́tá s illetve ebbő l kik
zá randó k ki. A Pá cienst a rendelkezé s lehető sé gé rő l tá jé koztatni kell.

2. 8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
(1) A Pá ciens (tö rvé nyes ké pviselő je) jogosult tá jé koztatá st kapni a rá vonatkozó
szemé lyazonosı́tó é s egé szsé gü gyi adatairó l, betekinthet az egé szsé gü gyi
dokumentá ció ba.

2. 9. Betekintés az egészségügyi dokumentációba
(1) Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben
történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító
adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint
azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
(2) Telefonon - az Eüat. 11. § (1) alapján - a páciens kezeléséről érdemi
tájékoztatás nem adható. Az egészségügyi adatok szükség esetén postai úton
lezárt borítékban, tértivevényesen vagy a páciens kérésére, az általa megadott
elektronikus címre, elektronikus levélben (e-mail) továbbíthatók.
(3) Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban
szereplő adatokkal a páciens rendelkezik.
(4) A cselekvőképes és a korlátozottan cselekvőképes beteg jogosult megismerni
a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, az egészségügyi
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dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.
A páciens fenti jogaival az egészségügyi ellátás során vagy korábbi
gyógykezelésével kapcsolatosan utólagosan is bármikor élhet. A pácienst
megilletik továbbá az Eütv-ben és az Eüat-ban meghatározott betegjogok. Ezen
jogok az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott
személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító
erejű magánokiratban felhatalmazott személyt illetik meg.
(5) Cselekvőképtelen személy dokumentációjába betekinteni a megjelölt
sorrendben az alábbi személyek jogosultak:
1.) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
2.) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
2a) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
2b) gyermeke, ennek hiányában
2c) szülője, ennek hiányában
2d) testvére, ennek hiányában
2e) nagyszülője, ennek hiányában
2f) unokája;
3) a 2) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös
háztartásban nem élő, cselekvőképes
3a) gyermeke, ennek hiányában
3b) szülője, ennek hiányában
3c) testvére, ennek hiányában
3d) nagyszülője, ennek hiányában
3e) unokája.

2. 10. Egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása
(1) Az Ec rintettrő l felvett, a kezelé s é rdeké ben szü ksé ges egé szsé gü gyi é s
szemé lyazonosı́tó adatot, valamint azok tová bbı́tá sá t nyilvá n kell tartani. Az
adattová bbı́tá sró l szó ló feljegyzé snek tartalmaznia kell az adattová bbı́tá s
cı́mzettjé t, mó djá t, idő pontjá t, valamint a tová bbı́tott adatok kö ré t.
(2) A nyilvá ntartá s eszkö ze lehet minden olyan adattá roló eszkö z, amely
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biztosı́tja az adatok szá ndé kos megsemmisı́té ssel, megsemmisü lé ssel,
megvá ltoztatá ssal, ká rosodá ssal, nyilvá nossá gra kerü lé ssel szembeni vé delmé t,
valamint azt, hogy azokhoz illeté ktelen szemé ly ne fé rhessen hozzá .
(3) A szolgá ltató sajá t feljegyzé sei a nyilvá ntartá s ré szé t ké pezik.

2. 11. Az egészségügyi
archiválásának rendje

dokumentáció

tárolásának

és

(1) A Pá ciens vizsgá latá val é s kezelé sé vel kapcsolatos adatokat az egé szsé gü gyi
dokumentá ció tartalmazza. Az egé szsé gü gyi dokumentá ció t ú gy kell vezetni,
hogy az a való sá gnak megfelelő en tü krö zze az ellá tá s folyamatá t.
(2) Az egé szsé gü gyi dokumentá ció ban fel kell tü ntetni:
a)
b)
c)
d)

a Páciens betegfelvételi lapját
bejelentkezé s dá tumá t,
a szemé lyazonosı́tó adatokat,
cselekvő ké pes Pá ciens eseté n az é rtesı́tendő szemé ly, kiskorú , illetve
gondnoksá g alatt á lló Pá ciens eseté ben a tö rvé nyes ké pviselő nevé t,
lakcı́mé t, elé rhető sé gé t.

(3) Gyermek Pá ciens tö rzskartonjá n fel kell tü ntetni:
a)
b)
c)
d)
e)

általános egészségügyi adatokat,
egyé ni anamné zist,
az orvos egyé b megjegyzé seit
szü lő hozzá já rulá sá t,
beutaló orvos nevé t.

(4) Az egé szsé gü gyi dokumentá ció ré szeké nt meg kell ő rizni:
a) a kezelés alkalmával az egyes vizsgálatokról készült leletek másolatát,
b) kezelés és a konzílium során keletkezett iratok egy példányát,
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c) a diagnosztikus eljárások eredményéről készült lelet egy példányát.
(5) Az egé szsé gü gyi dokumentá ció eseté ben kü lö nö s figyelmet kell fordı́tani arra,
hogy az ré szletes, szakszerű , olvasható é s visszakereshető legyen.

2. 12. A dokumentációtárolás, rendszerezés általános irányelvei
(1) Az Egé szsé gü gyi Szolgá ltató maga alakı́tja ki a dokumentá ció tá rolá s
szabá lyait, lehető sé geit figyelembe vé ve.
(2) A dokumentumok vé delmé t az illeté ktelen hozzá fé ré s, eltulajdonı́tá s,
meghamisı́tá s, valamint fizikai megsemmisü lé s ellen biztosı́tani kell.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE
3. 1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére,
az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre alapul
szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az Érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az
Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az
adatkezelés kötelező, továbbá az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő a rá
vonatkozó jogi kötelezettség alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki
kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
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lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az
előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás
nyilvánosságra hozatalával is.

3. 2. Adatkezelés szerződés alapján
(1) Az adatkezelé s jogszerű nek minő sü l, ha arra valamely szerző dé s vagy
szerző dé skö té si szá ndé k kereté ben van szü ksé g.
(2) Jogszerű az adatkezelé s akkor is, ha olyan szerző dé s teljesı́té sé hez szü ksé ges,
amelyben az Ec rintett az egyik fé l, vagy az a szerző dé s megkö té sé t megelő ző en az
Ec rintett ké ré sé re tö rté nő lé pé sek megté telé hez szü ksé ges.
(3) Jogszerű az Ec rintett á ltal kö tö tt esetleges szerző dé s teljesı́té sé t szolgá ló
adatkezelé s, illetve ha az Ec rintett á ltal ké rt, a szerző dé skö té st megelő ző en
megteendő lé pé sekhez szü ksé ges az adatok felvé tele.

3. 3. Jogos érdek teljesítésén alapuló adatkezelés
(1) Az Adatkezelő – ideé rtve azt az Adatkezelő t is, akivel a szemé lyes adatokat
kö zö lhetik – vagy valamely harmadik fé l jogos é rdeke jogalapot teremthet az
adatkezelé sre, felté ve hogy az Ec rintett é rdekei, alapvető jogai é s szabadsá gai nem
é lveznek első bbsé get, figyelembe vé ve az Adatkezelő vel való kapcsolata alapjá n az
Ec rintett é szszerű elvá rá sait. Az ilyen jogos é rdekrő l lehet szó pé ldá ul olyankor,
amikor relevá ns é s megfelelő kapcsolat á ll fenn az Ec rintett é s az Adatkezelő kö zö tt,
pé ldá ul olyan esetekben, amikor az Ec rintett az adatkezelő ü gyfele vagy annak
alkalmazá sá ban á ll.
(2) Az é rintett szemé lyes adatainak jogos é rdek alapjá n tö rté nő kezelé se eseté n
é rdekmé rlegelé s tö rté nik, melynek sorá n:
a) be kell azonosítani és rögzíteni a jogos érdeket,
b) be kell azonosı́tani é s rö gzı́teni az Ec rintett é rdekeit é s jogait,
c) szü ksé gessé g é s ará nyossá g, a cé lhoz kö tö ttsé g, adattakaré kossá g,
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korlá tozott tá rolható sá g elve alapjá n mé rlegelni szü ksé ges,
d) tá jé koztatatni kell az Ec rintettet az é rdekmé rlegelé srő l.
(3) A jogos é rdek fenná llá sá nak megá llapı́tá sá hoz mindenké ppen kö rü ltekintő en
meg kell vizsgá lni tö bbek kö zö tt azt, hogy az Ec rintett a szemé lyes adatok
gyű jté sé nek idő pontjá ban é s azzal ö sszefü ggé sben szá mı́that-e é sszerű en arra,
hogy adatkezelé sre az adott cé lbó l kerü lhet sor.
(4) Az Ec rintett é rdekei é s alapvető jogai első bbsé get é lvezhetnek az Adatkezelő
é rdeké vel szemben, ha a szemé lyes adatokat olyan kö rü lmé nyek kö zö tt kezelik,
amelyek kö zepette az Ec rintettek nem szá mı́tanak tová bbi adatkezelé sre.
(5) Szemé lyes adatoknak a csalá sok megelő zé se cé ljá bó l felté tlenü l szü ksé ges
kezelé se szinté n az Ec rintett adatkezelő jogos é rdeké nek minő sü l. Szemé lyes
adatok kö zvetlen ü zletszerzé si cé lú kezelé se szinté n jogos é rdeken alapuló nak
tekinthető .
(6) Az Ec rintett Adatkezelő jogos é rdeké nek minő sü lhet a biztonsá gtechnoló giai
szolgá ltató k á ltal vé grehajtott olyan mé rté kű szemé lyes adatkezelé s, amely a
há ló zati é s informatikai biztonsá g garantá lá sá hoz felté tlenü l szü ksé ges é s
ará nyos, vagyis adott titkossá gi szinten az Ec rintett há ló zat vagy informá ció s
rendszer ellená lló ké pessé ge az e há ló zatokon é s rendszereken tá rolt vagy
tová bbı́tott adatok, valamint az e há ló zatok é s rendszerek á ltal nyú jtott vagy
rajtuk keresztü l elé rhető kapcsoló dó szolgá ltatá sok hozzá fé rhető sé gé t,
hitelessé gé t, integritá sá t é s bizalmas jellegé t sé rtő vé letlen esemé nyekkel, illetve
jogellenes vagy rosszhiszemű tevé kenysé gekkel szemben.
(7) Az é rintettnek tiltakozá si joga van, mely alapjá n a szemé lyes adatot nem kezeljü k
tová bb, kivé ve ha az adatkezelé st ké nyszerı́tő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal
ö sszefü ggé sben szü ksé gszerű en kezelendő adatok eseté n).

3. 4. Adatkezelés az Érintett hozzájárulása alapján
(1) Amennyiben a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo hozzá já rulá son alapuló
adatkezelé st kı́vá n vé gezni, az Ec rintett hozzá já rulá sá t szemé lyes adatai
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kezelé sé hez megelő ző tá jé koztatá ssal kell ké rni. Az é rintett hozzá já rulá sá t
szemé lyes adatai kezelé sé hez az 1. szá mú mellé klet szerinti „ Szü lő i hozzá já ruló
nyilatkozat” tová bbá 2. szá mú mellé klet szerinti „ Hozzá já ruló nyilatkozat
(Fotó dokumentá ció ) ” tartalommal é s tá jé koztatá ssal kell ké rni.
(2) Hozzá já rulá snak minő sü l az is, ha az Ec rintett a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo internetes honlapjá nak megtekinté se sorá n (amennyiben erre a
honlap felü lete lehető sé get biztosı́t) bejelö l egy erre vonatkozó né gyzetet, az
informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok igé nybevé tele sorá n erre
vonatkozó technikai beá llı́tá sokat hajt vé gre, valamint bá rmely egyé b olyan
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott ö sszefü ggé sben az Ec rintett
hozzá já rulá sá t szemé lyes adatainak tervezett kezelé sé hez egyé rtelmű en jelzi. A
hallgatá s, az elő re bejelö lt né gyzet vagy a nem cselekvé s ezé rt nem minő sü l
hozzá já rulá snak.
(3) A hozzá já rulá s az ugyanazon cé l vagy cé lok é rdeké ben vé gzett ö sszes
adatkezelé si tevé kenysé gre kiterjed. Ha az adatkezelé s egyszerre tö bb cé lt is
szolgá l, akkor a hozzá já rulá st az ö sszes adatkezelé si cé lra vonatkozó an meg kell
adni.
(4) Ha az Ec rintett hozzá já rulá sá t olyan ı́rá sbeli nyilatkozat kereté ben adja meg,
amely má s ü gyekre is vonatkozik a hozzá já rulá s irá nti ké relmet ezektő l a má s
ü gyektő l egyé rtelmű en megkü lö nbö ztethető mó don kell elő adni, é rthető é s
kö nnyen hozzá fé rhető formá ban, vilá gos é s egyszerű nyelvezettel. Az Ec rintett
hozzá já rulá sá t tartalmazó ilyen nyilatkozat bá rmely olyan ré sze, amely sé rti a
Rendeletet, kö telező erő vel nem bı́r.
(5) A hozzá já rulá s visszavoná sá t ugyanolyan egyszerű mó don kell lehető vé tenni,
mint annak megadá sá t.
(6) Ha a szemé lyes adat felvé telé re az Ec rintett hozzá já rulá sá val kerü lt sor, az
adatkezelő a
felvett adatokat tö rvé ny elté rő rendelkezé sé nek hiá nyá ban a rá vonatkozó jogi
kö telezettsé g teljesı́té se cé ljá bó l tová bbi kü lö n hozzá já rulá s né lkü l, valamint az
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Ec rintett hozzá já rulá sá nak visszavoná sá t kö vető en is kezelheti.

3. 5. AZ DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ adatkezelési
tájékoztatója
(1) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo á ltalá nos, ré szletes adatkezelé si
tá jé koztató já t a 3. szá mú „Adatvé delmi é s Adatkezelé si tá jé koztatá s” tartalmazza.
(2) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo valamennyi adatkezelé se sorá n
kö teles biztosı́tani az Ec rintett jogainak gyakorlá sá t.
(3) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo ellá tá sá t igé nybe vevő Pá ciensek
szá má ra jó l lá tható mó don helyezi el az Adatkezelé si tá jé koztató já t é s ké ré sre
bá rmikor az Ec rintett rendelkezé sé re bocsá tja. A ré szletes Adatkezelé si
tá jé koztató t kö nnyen hozzá fé rhető vé teszi honlapjá n is.

4. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
4. 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavá llaló któ l kizá ró lag olyan adatok ké rhető k é s tartható k nyilvá n,
valamint olyan munkakö ri orvosi alkalmassá gi vizsgá latok vé gezhető k, amelyek
munkaviszony lé tesı́té sé hez, fenntartá sá hoz é s megszü nteté sé hez, illetve a
szociá lis-jó lé ti juttatá sok biztosı́tá sá hoz szü ksé gesek é s a munkavá llaló
szemé lyhez fű ző dő jogait nem sé rtik.
(2) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo , mint munká ltató i jogos é rdekeinek
é rvé nyesı́té se jogcı́mé n munkaviszony lé tesı́té se, teljesı́té se vagy megszű né se
cé ljá bó l kezeli a munkavá llaló k alá bbi adatait:
a)
b)
c)
d)

név
születési név,
születési ideje,
anyja neve,
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e) lakcíme,
f) állampolgársága,
g) adóazonosító jele,
h) TAJ száma,
i) telefonszám,
j) e-mail cím,
k) személyi igazolvány száma,
l) lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
m) bankszámlaszáma,
n) munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
o) munkakör,
p) iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
q) kamarai tagság igazolását szolgáló kártya másolata
r) nyilvántartási kártya másolata
s) munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos
adatok,
t) a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve
írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek
jogosultságát,
u) a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
v) a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
w) magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság
esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló
tagsági száma,
(3) Betegsé gre vonatkozó adatokat a munká ltató csak a Munka Tö rvé nykö nyvben
meghatá rozott jog, vagy kö telezettsé g teljesı́té se cé ljá bó l kezel, kezelheti.
(4) A szemé lyes adatok cı́mzettje a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo
vezető je, a munká ltató i jogkö r gyakorló ja, illetve az egé szsé gü gyi szolgá ltató
munkaü gyi feladatokat ellá tó munkavá llaló ja é s Adatfeldolgozó ja.
(5) A szemé lyes adatok tá rolá sá nak idő tartama: a munkaviszony megszű né sé t
kö vető 5 é v. Azon bizonylatok, amelyek a szolgá lati idő megá llapı́tá sá hoz, a
nyugdı́j kiszá mı́tá sá hoz szü ksé gesek korlá tlan ideig megő rizendő ek. Ilyenek
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tová bbá az egyes bé r- é s munkaü gyi nyilvá ntartá sok is.
(6) Az Ec rintettel az adatkezelé s megkezdé se elő tt kö zö lni kell, hogy az
adatkezelé s a Munka tö rvé nykö nyvé n é s a munká ltató jogos é rdekeinek
é rvé nyesı́té sé n alapul
(7) A munká ltató a munkaszerző dé s megkö té sé vel egyidejű leg a jelen szabá lyzat
4. szá mú mellé klete szerinti „Adatkezelé si tá jé koztató - Munkavá llaló szá má ra”
á tadá sá val tá jé koztatja a munkavá llaló t szemé lyes adatainak kezelé sé rő l é s
szemé lyhez fű ző dő jogokró l.

4. 2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavá llaló val szemben csak olyan alkalmassá gi vizsgá lat alkalmazható ,
amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabá ly ı́r elő , vagy amely munkaviszonyra
vonatkozó szabá lyban meghatá rozott jog gyakorlá sa, kö telezettsé g teljesı́té se
é rdeké ben szü ksé ges. A vizsgá lat elő tt ré szletesen tá jé koztatni kell a
munkavá llaló kat tö bbek kö zö tt arró l, hogy az alkalmassá gi vizsgá lat milyen
ké szsé g, ké pessé g felmé ré sé re irá nyul, a vizsgá lat milyen eszkö zzel, mó dszerrel
tö rté nik. Amennyiben jogszabá ly ı́rja elő a vizsgá lat elvé gzé sé t, akkor
tá jé koztatni kell a munkavá llaló kat a jogszabá ly cı́mé rő l é s a pontos
jogszabá lyhelyrő l is.
(2) A kezelhető szemé lyes adatok kö re: a munkakö ri alkalmassá g té nye
(„alkalmas-nem alkalmas-korlá tozottan alkalmas”), é s az ehhez szü ksé ges
felté telek.
(3) Az adatkezelé s jogalapja: a munká ltató jogos é rdeke, egé szsé gü gyi dolgozó k
eseté ben jogi kö telezettsé g teljesı́té se is.
(4) A szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: munkaviszony lé tesı́té se, fenntartá sa,
munkakö r betö lté se.
(5) A szemé lyes adatok kezelé sé nek idő tartama: a munkaviszony megszű né sé t
kö vető en 5 é vig.
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4. 3. A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ Munkavállalóinak
fotó-, video és szakmai életutak megjelenítése on-line
kommunikációban
(1) A szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja: a Munkavá llaló k fotó inak,
szakmai é letú tjá nak (iskolai tanulmá nyok, szakami ú t, publiká ció k, tudomá nyos
tá rsasá g tagsá gok) bemutatá sa Pá cienseink szá má ra. A Munkavá llaló
hozzá já rulá sá t a 5. szá mú mellé klet „Hozzá já ruló nyilatkozat (Egé szsé gü gyi
inté zmé ny online kommuniká ció ja) Munkavá llaló k” nevű dokumentum
kitö lté sé vel adhatja meg.
(2) Adatkezelé s jogalapja: a Munkavá llaló k hozzá já rulá sa.
(3) Ec rintettek kategó riá i: A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo
alkalmazott- Egé szsé gü gyi Szolgá ltatá sban ré sztvevő - Munkavá llaló k.

á ltal

(4) Kezelt szemé lyes adatok: né v, fé nyké p, szakmai é letú t.
(5) Adatfeldolgozó : Weboldal mű kö dé sé rt felelő s ü gynö ksé g.
(6) Adatkezelé s tervezett idő tartama: a munkaviszony fenná llá sá ig, de az Ec rintett
Munkavá llaló á ltal tö rté nő visszavoná sig.

4. 4. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése,
pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési
ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail
cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: jelentkezé s, pá lyá zat elbı́rá lá sa, a
kivá lasztottal munkaszerző dé s kö té se. Az Ec rintettet tá jé koztatni kell arró l, ha a
munká ltató nem ő t vá lasztotta az adott á llá sra.
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(3) Az adatkezelé s jogalapja: az Ec rintett hozzá já rulá sa.
(4) A szemé lyes adatok cı́mzettjei, illetve a cı́mzettek kategó riá i: a DENTAL
SPIRIT Fogá szati rendelő munká ltató i jogok gyakorlá sá ra jogosult vezető je é s
munkaü gyi feladatokat ellá tó munkavá llaló ja.
(5) A szemé lyes adatok tá rolá sá nak idő tartama: A jelentkezé s, pá lyá zat
elbı́rá lá sá ig. A ki nem vá lasztott jelentkező k szemé lyes adatait tö rö lni kell.
Tö rö lni kell annak adatait is, aki jelentkezé sé t, pá lyá zatá t visszavonta.
(6) A munká ltató csak az Ec rintett kifejezett, egyé rtelmű é s ö nké ntes
hozzá já rulá sa alapjá n ő rizheti meg a pá lyá zatokat, felté ve, ha azok megő rzé sé re a
jogszabá lyokkal ö sszhangban á lló adatkezelé si cé lja elé ré se é rdeké ben szü ksé g
van. E hozzá já rulá st a felvé teli eljá rá s lezá rá sá t kö vető en kell ké rni a
jelentkező ktő l a 6. szá mú mellé klet szerinti „Hozzá já ruló Nyilatkozat O| né letrajz
kezelé sé hez” elnevezé sű nyilatkozat kitö lté sé vel. Ezen nyilatkozat kitö lté se
kö telező akkor is, ha meghirdetett á llá spá lyá zat nincs folyamatban, de az
á llá skereső ké ri pá lyá zati anyagainak á tvé telé t egy esetleges – ké ső bb
meghirdeté sre kerü lő - pozı́ció ra jelentkezé sé hez.

5. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
5. 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése
céljából
(1) Az DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo jogi kö telezettsé g teljesı́té se
jogcı́mé n, tö rvé nyben elő ı́rt adó é s szá mviteli kö telezettsé gek teljesı́té se (pl.
kö nyvelé s, adó zá s) cé ljá bó l kezeli a, beszá llı́tó ké nt vele ü zleti kapcsolatba lé pő
termé szetes szemé lyek é s az ellá tá sban ré sztvevő Pá ciensek (szá mla kiá llı́tá sá t
kö vető ) é s vele megbı́zá si vagy kö zremű kö dő i (kivé teles esetben bé rleti
jogviszonyban) jogviszonyban lé vő k tö rvé nyben meghatá rozott adatait. A kezelt
adatok az á ltalá nos forgalmi adó ró l szó ló 2007. é vi CXXVII. tö rvé ny alapjá n:
adó szá m, né v, cı́m, esetlegesen Egé szsé gpé nztá ri azonosı́tó . A szá mvitelrő l szó ló
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2000. é vi C. tö rvé ny alapjá n: né v, cı́m esetleg Egé szsé gpé nztá ri azonosı́tó
(szá mla kiá llı́tá sá nak dá tuma, ellá tá s tı́pusa: „já ró beteg szakellá tá s”, vé gö sszeg).
(2) Az ellá tá st kö vető en az DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo szá mlá t á llı́t ki
a Pá ciens ré szé re, ı́gy a szá mlá zá ssal ö sszefü ggő adatokat a tová bbiakban kezeli.
A fizeté s tö rté nhet ké szpé nzzel, bankká rtyá val.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 +1 év.
(4) A személyes adatok címzettjei: a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ
adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó
Adatfeldolgozója.
(5) A személyes adatok címzettjei: könyvelés, adózási, bérszámfejtési, kifizetői és
társadalombiztosítási feladatait ellátó Adatfeldolgozója.
(6) Amennyiben a Pá ciens hozzá tartozó ja vagy má s szemé ly (mint harmadik fé l)
adatait jelenı́ti meg, ú gy kö teles gondoskodni arró l, hogy a harmadik fé l
beleegyezé sé vel rendelkezzen. Ennek vizsgá latá t a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo -nek nem á ll mó djá ban elvé gezni.

5. 2. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó és azzal összefüggő
adatkezelés
(1) Az DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ fogászati járóbeteg szakellátást
nyújtó -egészségügyi szolgáltató- gazdasági társaság. A Páciensek vizsgálatait, a
kezeléseket magánellátás keretei között végezi, nem finanszírozott
szolgáltatóként.
(2) A fogszabályozás kulcskérdése az előzetes klinikai vizsgálatokon, röntgen,- és
modellértékelésen alapuló kezelési terv. Az első találkozáskor megbeszéltek, a
száj,- és arcvizsgálat, az egyes röntgenfelvételek az alsó-és felső modellek,
valamint a fotóstátus kiértékelése alapján - figyelembe véve a páciens
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elképzelését- kezelési terv készül. A kezelési terv tartalmazza a felmerülő
költségeket, valamint az esetleges mellékhatásokat is. A kezelési terv az
egészségügyi ellátásról készült dokumentáció részét képzi. A kezelési tervet a
Páciens által megadotte-mail címre küldjük el.
(3) A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ-ot a Pácienseink önként keresik fel
és maguk választják meg az ellátást, amit igénybe kívánnak venni.
(4) A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ a természetes személyazonosító
adatokat az Érintettől veszi fel. Munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a
célból vizsgálhatják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot
egyetlen esetben sem készíthtenek róla.
(5) Az Orvosi szoftverbe való bejutás jelszóval védett. Csak az ellátásban
résztvevők férhetnek a dokumentációhoz. A jelszavas belépést a rendszer
naplózza.
(6) Adatkezelé s jogalapja: Jogi kö telezettsé g jogalapja (1997. é vi CLIV. Tö rvé ny az
egé szsé gü gyrő l; 1997. é vi LXXXIII. Tö rvé ny a kö telező egé szsé gbiztosı́tá s ellá tá sairó l,
62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egé szsé gü gyi é s a hozzá juk kapcsoló dó
szemé lyes adatok kezelé sé nek egyes ké rdé seirő l).
(7) Ec rintettek kategó riá i: Az ellá tá st igé nybe vevő , szolgá ltatá sunkban megjelenő
Pá ciensek.
(8) Kezelt szemé lyesadatok: Az azonosı́tá shoz é s ellá tá shoz szü ksé ges adatok:
né v/szü leté si né v, cı́m, szü leté si adatok, TAJ.
(9) Cı́mzett: Elektronikus Egé szsé gü gyi Szolgá ltatá si Té r (EESZT), Nemzeti
Egé szsé gbiztosı́tá si Alapkezelő (NEAK)
(10) Tá rolá si hely: A papı́ralapú dokumentá ció zá rtan, zá rt szekré nyekben tá roló dik,
ahhoz csak a jogosultsá ggal rendelkező munkatá rsak fé rhetnek hozzá .
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(11) Adatkezelé s tervezett idő tartama: 1997. é vi XLVII. tö rvé ny az egé szsé gü gyi é s
a hozzá juk kapcsoló dó szemé lyesadatok kezelé sé rő l é s vé delmé rő l rendelkező
jogszabá ly é s a 1997. é vi LXXXIII. Tö rvé ny a kö telező egé szsé gbiztosı́tá s ellá tá sairó l
szó ló szabá lyozá sban é s a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egé szsé gü gyi é s a
hozzá juk kapcsoló dó szemé lyes adatok kezelé sé nek egyes ké rdé seirő l
meghatá rozott idő tartam (Eü tv. 30. § (1) bekezdé se szerint az adatfelvé teltő l
szá mı́tott 30 é v, zá ró jelenté sek eseté ben 50 é v, ké palkotó diagnosztikai felvé telek
eseté ben 10 é v).

6. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
6. 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése nyilvántartása
(1) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo szerző dé s teljesı́té se jogcı́mé n a
szerző dé s megkö té se, teljesı́té se, megszű né se, szerző dé si kedvezmé ny cé ljá bó l
kezeli a vele vevő ké nt, szá llı́tó ké nt szerző dö tt termé szetes szemé ly nevé t,
szü leté si nevé t, szü leté si idejé t, anyja nevé t, lakcı́mé t, adó azonosı́tó jelé t,
adó szá má t, vá llalkozó i, szemé lyi igazolvá ny szá má t, lakcı́mé t, szé khely, telephely
cı́mé t, telefonszá má t, e-mail cı́mé t, bankszá mlaszá má t, vevő szá má t. Ezen
adatkezelé s jogszerű nek minő sü l akkor is, ha az adatkezelé s a szerző dé s
megkö té sé t megelő ző en az Ec rintett ké ré sé re tö rté nő lé pé sek megté telé hez
szü ksé ges. A szemé lyes adatok tá rolá sá nak
idő tartama: a szerző dé s
megszű né sé t kö vető 5 é v.
(2) Az Ec rintett termé szetes szemé llyel az adatkezelé s megkezdé se elő tt kö zö lni
kell, hogy az adatkezelé s a szerző dé s teljesı́té se jogcı́mé n alapul, az a tá jé koztatá s
tö rté nhet a szerző dé sben is.
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6. 2. Jogi személy szállítók, természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
(1) Együ ttmű kö dő k alkalmazottainak szemé lyes adatainak feltü nteté se kapcsá n
felmerü lő adatkezelé srő l a tá jé koztatá si kö telezettsé ge a DENTAL-SPIRIT
FOGAc SZATI RENDELOo -tal szerző dö tt partner felelő ssé ge.
(2) A kezelhető szemé lyes adatok kö re: a termé szetes szemé ly neve,
telefonszá ma, e-mail cı́me.
(3) A szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: az DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo jogi szemé ly partneré vel kö tö tt szerző dé s teljesı́té se, ü zleti
kapcsolattartá s, jogalapja a szerző dé shez kö tő dik.
(4) A szemé lyes adatok cı́mzettjei, illetve a cı́mzettek kategó riá i a rendelé ssel é s
beszerzé ssel kapcsolatos feladatokat ellá tó munkavá llaló ja.
(5) A szemé lyes adatok tá rolá sá nak idő tartama: az ü zleti kapcsolat, illetve az
Ec rintett ké pviselő i minő sé gé nek fenná llá sá t kö vető 5 é vig.

6. 3. A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ rendelésére
történő bejelentkezéshez kapcsolódó adatok kezelése
(1) Ha a Pá ciens az ellá tá st megelő ző en idő pontot foglal, kapcsolatot
kezdemé nyez a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo -né l é s az adatait kezelni
fogjuk.
(2) A kapcsolatfelvé tel alkalmá val az DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo
naptá rjá ban tá roló dnak: a telefonszá m, a kapcsolatfelvé tel sorá n megadott
szemé lyes adatok, a megfelelő idő pont kivá lasztá sá hoz „elő minő sı́té ské nt” azon
adatok, amelyek alapjá n a kezelé si terü let behatá rolható .

(3) A hozzá fé ré s az idő pontok foglalá sá val kapcsolatos feladatokat ellá tó
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munkavá llaló i szá má ra engedé lyezettek.
(4) Amennyiben a Pá ciens hozzá tartozó ja vagy má s szemé ly (mint harmadik fé l)
adatait jelenı́ti meg az Ec rintett, ú gy a Pá ciens kö teles gondoskodni arró l, hogy a
harmadik fé l beleegyezé sé vel rendelkezzen! A hozzá já rulá s megadá sá t nem á ll
mó dunkban vizsgá lni. Amennyiben szü lő /gondviselő kiskorú gyermeke szá má ra
foglal idő pontot, szü ksé ges hozzá já rulá s a gyermek adatainak kezelé sé hez.
(5) Az adatok minden tá rgyé v vé gé n tö rlé sre kerü lnek, de tö rlé sre kerü l az
Ec rintett tö rlé si ké relmekor is.

7. FEJEZET HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS
7. 1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS
CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK
(1) Ezen fotó dokumentá ció , speciá lis felvé tel segı́tsé gé vel kı́vá njuk vé gigkı́sé rni
é s dokumentá lni a kezelé s folyamatá t, amely lehető sé get biztosı́t Rendelő nk
szá má ra, hogy az elvé gzett kezelé seket kö vető en bemutassuk az elé rt eredmé nyt
a kezelé st megelő ző á llapothoz ké pest (amennyiben az ellá tá s jellege ezt lehető vé
teszi), é s az ı́gy elké szı́tett dokumentá ció t a szakma speciá lis eseteinek
tudomá nyos cé ljá ra felhaszná lhassuk tová bbá az ı́gy elké szı́tett fotó kat
lehető sé gü nk legyen a weboldalunkon felhaszná lni. A fotó dokumentá ció online
publiká ció ké nt segı́ti a weboldalra é rkező ket megismertetni az Rendelő ben
elvé gzett kü lö nleges é s lá tvá nyos valamint egyedü lá lló kezelé seinkkel.
(2) A szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja: Egé szsé gü gyi ellá tá s fotó dokumentá ció ja.
(3) Adatkezelé s jogalapja: a Pá ciens hozzá já rulá sa (2. Szá mú mellé klet szerint).
(4) Ec rintettek kategó riá i: az ellá tá st igé nybe vevő Pá ciensek.
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(5) Kezelt szemé lyes adatok: né v, ellá tá s folyamatainak a fotó i.
(6) Adatfeldolgozó t ebben az esetben nem vesz igé nybe Fogá szati Rendelé sü nk.
(7) Adatkezelé s tervezett idő tartama: az é rintett Pá ciens á ltal tö rté nő
visszavoná sig.

7. 2. „ÍRJON NEKÜNK” ÉS „ VISSZAHÍVÁST KÉREK” WEBOLDALON
TÖRTÉNŐ MEGKERESÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
(1) A DENTAL- SPIRIT Fogá szati rendelő weblapjá n a www.dental-spirit.com
oldalon lehető sé ge van megkeresni bennü nket é s ü zenetben teheti fel ké rdé seit.
(2) A szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja: az ellá tá sró l tö rté nő
tá jé koztatá s
(3) Adatkezelé s jogalapja: A Pá ciens hozzá já rulá sa.
(4) Ec rintettek kategó riá i: azon Pá ciensek, akik megkeresté k Fogá szati
Rendelő nket.
(5) Kezelt szemé lyesadatok: né v, e-mail cı́m.
(6) Adatkezelé s tervezett idő tartama: minden é v vé gé n tö rlé sre kerü lnek, de az
é rintett Pá ciens á ltal tö rté nő visszavoná si ké relem is tö rlé st eredmé nyez.

8. IRATKEZELÉS
(1) Az iratkezelé si elő ı́rá sok folyamatos ö sszhangjá é rt, az Iratok szakszerű é s
biztonsá gos megő rzé sé re alkalmas irattartá s kialakı́tá sá é rt é s mű kö dteté sé ért,
tová bbá az iratkezelé shez szü ksé ges egyé b tá rgyi, technikai é s szemé lyi felté telek
biztosı́tá sá é rt, felü gyeleté ért a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo vezető je
felelő s.
(2) Kü ldemé nyek á tvé telé re az e feladattal megbı́zott Munkatá rs jogosult. A
kü ldemé nyt á tvevő Munkatá rs kö teles ellenő rizni a cı́mzé s alapjá n a kü ldemé ny
á tvé telé re való jogosultsá gá t é s az iratot tartalmazó zá rt borı́té k, vagy zá rt
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csomagolá s sé rtetlensé gé t. Amennyiben iratkezelé sre nem jogosult Munkatá rs
veszi á t a kü ldemé nyt, ú gy azt kö teles haladé ktalanul, de legké ső bb az é rkezé st
kö vető első munkanap kezdeté n a feladattal megbı́zott Munkatá rsnak
iratkezelé si cé lbó l á tadni. Zá rt borı́té kot vagy zá rt csomagolá st a Munkatá rs
akkor bonthatja fel, ha ezzel a feladattal Munká ltató ja megbı́zta.
(3) Kü ldemé nyek ı́rá sbeli é rkezteté sé t, ha azt a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo vezető je fontosnak ı́té li meg é s elrendeli, az ezzel a feladattal
megbı́zott Munkatá rs vé gzi.
(4) Amennyiben é rkezteté s tö rté nik, ú gy az é rkezteté si nyilvá ntartá s tartalmazza
az alá bbi adatokat:
a)
b)
c)
d)

a kü ldő neve;
a beé rkezé s idő pontja;
könyvelt postai küldeménynél a küldemény postai azonosítója
folyamatos sorszám.

(5) Az Iratok iktatá sá t, a feladattal megbı́zott Munkatá rs vé gzi. Amennyiben
iktatá s tö rté nik, ú gy az iktató kö nyv tartalmazza az alá bbi adatokat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

iktatá s idő pontja,
beé rkezé s idő pontja, mó dja,
érkeztetési azonosítója,
kü ldő adatai (né v, cı́m),
mellékletek száma, típusa (papír alapú, elektronikus),
Irat tárgya, folyamatos sorszám.

(6) Té ves iktatá s eseté n az iktató kö nyvben a bejegyzé st á thú zá ssal kell
é rvé nytelenı́teni oly mó don, hogy az é rvé nytelenı́té s té nye - az eredeti bejegyzé s
olvasható sá ga mellett - ké tsé gtelen legyen. A té vesen kiadott iktató szá m nem
haszná lható fel ú jra.
(7) Munkatá rs az Iratot első dlegesen az Adatvé delmi é s Adatbiztonsá gi
Szabá lyzat é s jelen Iratkezelé si Szabá lyzat szerint kö teles kezelni.
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(8) Adatkezelő minden tő le elvá rható t megtesz annak é rdeké ben, hogy az Iratot a
jogszabá lyok, a hivatkozott szabá lyzatok, egyé b belső szabá lyok é s munká ltató i
utası́tá sok szerint rendszerezze, tá rolja, semmisı́tse meg, vagy azzal egyé b
mű veletet vé gezzen.
(9) Adatkezelő Iratot (é s annak má solatá t) az Adatvé delmi é s Adatbiztonsá gi
Szabá lyzat rendelkezé sei szerint jogosult tová bbı́tani.
(10) Az Adatvé delmi é s Adatbiztonsá gi Szabá lyzatnak megfelelő en egé szsé gü gyi
szolgá ltató jogosult lehet az Iratokat (vagy az Iratok má solatá t) tová bbı́tani azon
Adatfeldolgozó k é s/vagy szerző dé ses Partnerek felé , akik az Adatkezelő á ltali,
Ec rintett ré szé re tö rté nő teljesı́té sben ré szt vesznek.
(11) Az elő ző pontokban meghatá rozottakon tú l, egé szsé gü gyi szolgá ltató az
Iratot, az Irat má solatá t vagy az adatá llomá ny egé szé t harmadik szemé lynek nem
tová bbı́tja, é s megtesz minden biztonsá gi inté zkedé st annak é rdeké ben, hogy
azokat jogosulatlan szemé ly meg ne ismerhesse.
(12) Abban az esetben, ha az Adatkezelé si Szabá lyzatban meghatá rozott idő
eltelt, DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo az Iratokat é s má solatokat – a
leselejtezé st kö vető en – megsemmisı́teni kö teles.
(13) Abban az esetben, ha azt az Ec rintett ké ri, Adatkezelő a vonatkozó Iratot,
ideé rtve a má solatot is, a ké ré s beé rkezé sé t kö vető en azonnal megsemmisı́teni
kö teles, kivé ve, ha azt jogszabá ly nem teszi lehető vé , vagy egyé bké nt
jogszabá lyban meghatá rozott kö telezettsé ge teljesı́té sé hez az Irat szü ksé ges.
(14) Az egé szsé gü gyi szolgá ltatá s a megsemmisı́té srő l – minden esetben –
jegyző kö nyvet kö teles felvenni.

9. ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
9. 1. Információbiztonság
(1) Az informatikai rendszer egymá ssal szervesen együ ttmű kö dő é s
kö lcsö nhatá sban lé vő elemei hatá rozzá k meg a biztonsá gi szempontokat é s
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vé delmi inté zkedé seket.
Az informatikai rendszerre az alá bbi té nyező k hatnak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a környezeti infrastruktúra,
a hardver elemek,
az adathordozó k,
a dokumentumok,
a szoftver elemek,
az adatok,
a rendszerelemekkel kapcsolatba kerü lő szemé lyek.

(2) A vé delmi inté zkedé sek kiterjednek:
a) az alkalmazott hardver eszközökre és azok működési biztonságára,
b) az informatikai eszkö zö k ü zemelteté sé hez szü ksé ges okmá nyokra é s
dokumentá ció kra,
c) az adatokra é s adathordozó kra, a megsemmisı́té sü kig, illetve a tö rlé sre
szá nt adatok felhaszná lá sá ig,
d) az adatfeldolgozó programrendszerekre, valamint a feldolgozá st tá mogató
rendszer szoftverek tartalmi é s logikai egysé gé re, elő ı́rá sszerű
felhaszná lá sá ra, reproduká lható sá gá ra,
(3) A mindenkori technikai fejlettsé gnek megfelelő mű szaki, szervezeti,
programozá si, jogi inté zkedé sek azok az eszkö zö k, amelyek a vé delem tá rgyá nak
kü lö nbö ző veszé lyforrá sokbó l szá rmazó ká rt okozó hatá sokkal, szá ndé kokkal
szembeni megó vá sá t elő segı́tik, illetve biztosı́tjá k.
(4) A vé delem felelő se a mindenkori informatikai vezető é s rendszergazda.
A jelen szabá lyzatban foglaltak szakszerű vé grehajtá sá ró l a DENTAL-SPIRIT
FOGAc SZATI RENDELOo vezető jé nek kell gondoskodnia.
(5) Rendszergazda feladatai:
a) a rendszergazda a saját feladatkörébe tartozó rendszert felügyeli,
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b) felelős az informatikai rendszerek üzembiztonságáért, szerverek
adatairól biztonsági másolatok készítéséért és karbantartásáért,
c) gondoskodik a rendszer kritikus részeinek újra indíthatóságáról, illetve az
újra indításhoz szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról,
d) feladata a védelmi eszközök működésének folyamatos ellenőrzése,
e) felelős a vállalkozás informatikai rendszer hardver eszközeinek
karbantartásáért,
f) nyilvántartja a beszerzett, illetve üzemeltetett hardver és szoftver
eszközöket,
g) gondoskodik a folyamatos vírusvédelemről
h) a vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a fertőzött rendszerek
vírusmentesítéséről,
i) folyamatosan figyelemmel kíséri és vizsgálja a rendszer működésére és
biztonsága szempontjából a lényeges paraméterek alakulását,
j) ellenőrzi a rendszer adminisztrációját,
(6) Az adatokat é s informá ció kat jelentő sé gü k é s bizalmassá gi fokozatuk szerint
osztá lyozá sra kerü lnek:
a) közlésre szánt, bárki által megismerhető adatok,
b) minősített, titkos adatok.
(7) Az informatikai feldolgozá s sorá n keletkező adatok minő sı́tő je a DENTALSPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo vezető jé nek é rdekkö ré be tartozik.
(8) Az adatok feldolgozá sakor meg kell hatá rozni ı́rá sban é s né vre szó ló an a
hozzá fé ré si jogosultsá got. A kijelö lt dolgozó k elő tt az adatvé delmi é s egyé b
szabá lyokat, a betekinté si jogosultsá g terjedelmé t, gyakorlá si mó djá t é s
idő tartamá t ismertetni kell. Alapelv, hogy mindenki csak ahhoz az adathoz
juthasson el, amire a munká já hoz szü ksé ge van.
(9) Az informá ció hoz való hozzá fé ré st lehető sé g szerint a tevé kenysé g
napló zá sá val dokumentá lni kell, ezá ltal bá rmely szá mı́tó gé pen vé gzett
tevé kenysé g – adatbá zisokhoz való hozzá fé ré s, a fá jlba vagy a menté s, a rendszer
vé dett ré szeibe tö rté nő illeté ktelen behatolá si kı́sé rlet – utó lag visszakereshető .
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A napló fá jlokat rendszeresen á t kell tekinteni, s a jogosulatlan hozzá fé ré st vagy
annak a kı́sé rleté t a vá llalkozá s vezető jé nek jelenteni kell. A napló fá jlok
á ttekinté sé ért, é rté kelé sé ért az informatikai vezető é s a rendszergazdá k a
felelő sek.
(10) Az adatok vé delmé t, a feldolgozá s – az adattová bbı́tá s, a tá rolá s - sorá n az
operá ció s rendszerben é s a felhaszná ló i programban alkalmazott logikai
matematikai, illetve a hardver berendezé sekben kié pı́tett technikai
megoldá sokkal is biztosı́tani kell (szoftver, hardver adatvé delem).
(11) A szü ksé ges biztonsá gi-, jelző é s riasztó berendezé sek karbantartá sá nak
elhanyagolá sa veszé lyezteti a feldolgozá s folyamatá t, alkalmat ad az adathoz való
vé letlen vagy szá ndé kos illeté ktelen hozzá fé ré shez, rongá lá shoz.
(12) A szerverek tá rolá sá ra haszná lt kü lső é s belső helyisé geit biztonsá gi
zá rakkal kell felszerelni, a be- é s kilé pé s rendjé t szabá lyozni kell. Az illeté ktelen
behatolá s té nyé t a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo vezető jé nek azonnal
jelenteni kell.
(13) Az informatikai eszkö zö ket csak a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo
arra felhatalmazott alkalmazottai haszná lhatjá k. Az informatikai eszkö zö k
rendelteté sszerű haszná latá é rt a felhaszná ló felelő s.

9. 2. Adatbiztonsági intézkedések
(1) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo valamennyi cé lú é s jogalapú
adatkezelé se vonatkozá sá ban a szemé lyes adatok biztonsá ga é rdeké ben kö teles
megtenni azokat a technikai é s szervezé si inté zkedé seket é s kialakı́tani azokat az
eljá rá si szabá lyokat, amelyek a Rendelet é rvé nyre juttatá sá hoz szü ksé gesek é s
9.1. pontban meghatá rozott informá ció biztonsá ghoz szü ksé gesek.
(2) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo , mint Adatkezelő az adatokat
megfelelő inté zkedé sekkel vé di a vé letlen vagy jogellenes megsemmisı́té s,
elveszté s, megvá ltoztatá s, sé rü lé s, jogosulatlan nyilvá nossá gra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzá fé ré s ellen.
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(3) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo -i gé pek eseté n szü netmentes
á ramforrá st cé lszerű haszná lni, amely megvé di a berendezé st a
feszü ltsé gingadozá soktó l, á ramkimaradá s eseté n adatveszté stő l.
(4) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo -i gé pek há tté rtá rairó l folyamatosan
biztonsá gi menté st kell ké szı́teni.
(5) Az alkalmazott há ló zati operá ció s rendszer adatbiztonsá gi lehető sé geit az
egyes konkré t feladatokhoz igazı́tva kell alkalmazni.
(6) A vá sá rolt szoftverekrő l biztonsá gi má solatot kell ké szı́teni.
(7) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo az informatikai rendszereket
tű zfallal vé di, é s vı́rusvé delemmel lá tja el.
(8) Kü lső helyrő l hozott, vagy kapott anyagokat ellenő rizni kell vı́rusellenő rző
programmal. Vı́rusfertő zé s gyanú ja eseté n az informatikusokat azonnal é rtesı́teni
kell.
(9) Uc j rendszereket haszná latba vé telü k elő tt szü ksé g szerint adaptá lni kell, é s
tesztadatokkal ellenő rizni kell mű kö dé sü ket.
(10) A vá llalkozá s informatikai eszkö zeirő l programot illetve adatá llomá nyokat
má solni a jogos belső felhaszná ló i igé nyek kielé gı́té sein kı́vü l nem szabad.
(11) Az informatikai eszkö zt é s tartozé kait helyé rő l elvinni csak az eszkö z
leltá rfelelő se tudtá val é s engedé lyé vel szabad.
(12) A szá mı́tó gé pekben vagy szerverekben bekö vetkezett ré szleges vagy teljes
ká rosodá skor az alá bbiakat kell sü rgő sen elvé gezni:
a) menteni a mé g haszná lható anyagot,
b) biztonsá gi menté sekrő l, há tté rtá rakró l
visszaá llı́tá sa,
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c) archivá lt anyagok (ill. eszkö zö k) haszná latá val folytatni kell a
feldolgozá st.
(13) A munkaasztalon csak azok az adathordozó k lehetnek, amelyek az aktuá lis
feldolgozá shoz szü ksé gesek.
(14) Az adathordozó t má snak á tadni csak engedé llyel szabad.
(15) Az adathordozó k megő rzé si idejé t a tö rvé nyekben meghatá rozott bizonylat
ő rzé si kö telezettsé gnek megfelelő en kell kialakı́tani
(16) A selejtezé st a Szabá lyzatban meghatá rozottak alapjá n kell lefolytatni.
Sokszorosı́tá st, má solá st csak az é rvé nyben lé vő belső utası́tá sok szerint szabad
vé gezni. Biztonsá gi illetve archı́v adatá llomá ny elő á llı́tá sa má solá snak szá mı́t.
(17) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo alkalmazottai a munkahelyi
gé pekhez nem csatlakoztathatjá k sajá t szá mı́tá stechnikai eszkö zeiket, adattá roló
é s rö gzı́tő eszkö zeiket.
(18) Az adatok feldolgozá s utá n biztosı́tani kell az adatok menté sé t. A munká k
sorá n lé trehozott á ltalá nos (pl. Word é s Excel) dokumentumok menté se az azt
lé trehozó munkatá rsak (felhaszná ló k) feladata. A felhaszná ló szá mı́tó gé pé n lé vő
adatokró l biztonsá gi menté seket a felhaszná ló nak kell ké szı́tenie. Az
archivá lá sban az informatikusok segı́tsé get nyú jtanak.
(19) A szervereken tá rolt adatokró l a menté st rendszeresen el kell vé gezni. A
menté sé rt az informatikai vezető illetve a rendszergazdá k a felelő sek.
(20) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo a szemé lyes adatok vé delme
é rdeké ben gondoskodik az elektronikus ú ton folytatott bejö vő é s kimenő
kommuniká ció ellenő rzé sé rő l. Levelezé seiben kizá ró lag biztonsá gos fió kot
haszná l (mely az Euró pai Unió terü leté n belü l rendelkezik szerverrel).
(21) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo á ltal kezelt szemé lyes adatok
interneten tö rté nő megosztá sa tilos a biztonsá gos leletmegosztó felü let
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kivé telé vel!
(21) Kü lső forrá sbó l kapott vagy letö ltö tt, nem engedé lyezett programok
haszná lata tilos!
(22) A folyamatban levő munkavé gzé s, feldolgozá s alatt levő iratokhoz,
dokumentumokhoz csak az illeté kes munkavá llaló k fé rhetnek hozzá , a
szemé lyzeti, a bé r- é s munkaü gyi á s egyé b szemé lyes adatokat tartalmazó
iratokat biztonsá gosan elzá rva kell tartani, csak az arra jogosultak fé rhetnek
hozzá . Az eltulajdonı́tá s megelő zé se é rdeké ben az ellá tá s alatti, illetve az azzal
kapcsolatos dokumentá lá st kö vető en az egé szsé gü gyi dokumentá ció t el kell
zá rni, vagy olyan helyen kell tartani, ahol pé ldá ul egé szsé gü gyi dolgozó
folyamatos jelenlé te á ltal a felü gyelet biztosı́tott.
(23) Az egé szsé gü gyi dokumentá ció k kezelé se é s tá rolá sa sorá n kü lö nö s
figyelmet kell fordı́tani a jogosulatlan hozzá fé ré s megakadá lyozá sá ra. A kezelé s
alatt lé vő Pá ciensekre vonatkozó dokumentá ció kat is minden esetben olyan
mó don kell kezelni, hogy azokhoz csak az ellá tá sban ré sztvevő , illető leg
munkakö rü kbő l kifolyó an arra jogosult szemé lyek fé rhessenek hozzá . Biztosı́tani
kell az adatok é s az azokat hordozó eszkö zö k, iratok megfelelő fizikai vé delmé t. A
papı́r alapon tá rolt dokumentumok kizá ró lag zá rható szekré nyben tá rolaható ak,
ahhoz csak az arra jogosultak fé rhetnek hozzá .
(24) Az egyé ni jelszavakró l nyilvá ntartá s nem vezethető , csoportos jelszó nem
ké pezhető !

9. 3. Adatbiztonsági ellenőrzés
(1) Az ellenő rzé snek elő kell segı́teni, hogy az informatikai rendszerekné l
elő forduló veszé lyhelyzetek ne alakuljanak ki. A kialakult veszé lyhelyzet eseté n
cé l a ká rok csö kkenté se illetve annak megakadá lyozá sa, hogy az megismé tlő djö n.
A munkafolyamatba é pı́tett ellenő rzé s sorá n jelen szabá lyozá s rendelkezé seinek
betartá sá t az adatkezelé st vé gző szervezeti egysé g vezető i folyamatosan
ellenő rzik.
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(2) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo a szemé lyes adatokat bizalmas
adatké nt minő sı́ti é s kezeli. A munkavá llaló kkal a szemé lyes adatok kezelé sé re
vonatkozó an titoktartá si kö telezettsé get ı́r elő . A szemé lyes adatokhoz való
hozzá fé ré s jogosultsá gi szintek megadá sá val korlá tozott.

9. 4. Adattovábbítás más orvos részére
(1) A DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo a Pá ciensre vonatkozó adatokat
kü lö n ké ré sre –amennyiben ezt a Pá ciens ezt kifejezetten ké rte – tová bbı́tja a
Pá ciens kezelő orvosá nak. Ennek igé nyé t a Pá ciens az ellá tá st megelő ző en jelzi a
kezelő szá má ra a jogosult szakorvos megnevezé sé vel é s elé rhető sé gé vel.

10. ADATFELDOLGOZÓK
10. 1. A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ az alábbi
tevékenységek tekintetében vesz igénybe Adatfeldolgozót:
a) Könyvelői és bérszámfejtői tevékenység
b) Betegirányítás
c) Postai tevékenység (esetenként)

10. 2. Adatfeldolgozói garancianyújtás
(1) Az Adatfeldolgozó ja garantá lja – kü lö nö sen a szaké rtelem, a megbı́zható sá g
é s az erő forrá sok tekinteté ben – hogy a Rendelet kö vetelmé nyeinek teljesü lé sé t
biztosı́tó technikai é s szervezé si inté zkedé seket vé grehajtja, ideé rtve az
adatkezelé s biztonsá gá t is. Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó t nyilatkoztatja az
adatbiztonsá gi inté zkedé seirő l: 7. szá mú : „Adatfeldolgozó i Nyilatkozat –
Kö nyvelé si szolgá ltatá s”, 8. Szá mú mellé klet: „Adatfeldolgozó i Nyilatkozat –
Betegirá nyı́tá si szoftver”, nyilatkozati tartalommal .
(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az Érintett személyes
adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló
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megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az
általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget
vállaljanak.
(3) Az Adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az
adatkezelés jogszerűségének és az Érintettek jogai védelmének biztosítására
alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget
vállal.
(4) A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ, mint Adatkezelő vállalja, hogy a
megbízott Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsát minden olyan információt,
amely az Adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való
megfelelés igazolásához szükséges.

10. 3. Az Adatkezelő jogai kötelezettségei és jogai
(1) Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti
tevékenység végrehajtását és az alkalmazott adatbiztonságot.
(2) Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos
utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az
Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben
Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
(3) Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az Érintett természetes személyeket jelen
szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja,
hozzájárulásukat beszerezze.

11. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
11. 1. Az adatvédelmi incidens fogalma
(1) Adatvé delmi incidens: a biztonsá g olyan sé rü lé se, amely a tová bbı́tott, tá rolt
vagy má s mó don kezelt szemé lyes adatok vé letlen vagy jogellenes
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megsemmisı́té sé t, elveszté sé t, megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan kö zlé sé t vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzá fé ré st eredmé nyezi.
(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek pé ldá ul: a laptop vagy mobil
telefon elveszté se, szemé lyes adatok nem biztonsá gos tá rolá sa, adatok nem
biztonsá gos tová bbı́tá sa vagy illeté ktelen ré szé re való tová bbı́tá sa, listá k
illeté ktelen má solá sa, tová bbı́tá sa, szerver elleni tá madá sok, honlap feltö ré se.

11. 2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
(1) Adatvé delmi incidensek megelő zé se, kezelé se, a vonatkozó jogi elő ı́rá sok
betartá sa a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo vezető jé nek feladata.
(2) Az informatikai rendszereken napló zni kell a hozzá fé ré seket é s hozzá fé ré si
kisé rleteket, é s ezeket folyamatosan elemezni kell.
(3) Amennyiben a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo munkavá llaló i a
feladataik ellá tá sa sorá n adatvé delmi incidenst vagy arra utaló esemé nyt
é szlelnek, haladé ktalanul é rtesı́teniü k kell a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo vezető jé t vagy az Adatvé delmi tisztviselő t é rtesı́teni kell.
(4) Adatvé delmi incidens bejelenthető a info@dental-spirit.com e-mail cı́mre,
amelyen az Ec rintett munkavá llaló k, szerző dő partnerek, Ec rintett Pá ciensek
jelenteni tudjá k az alapul szolgá ló esemé nyeket, biztonsá gi gyengesé geket.
(5) Adatvé delmi incidens bejelenté se eseté n a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo vezető je – az informatikai, pé nzü gyi é s mű kö dé si vezető bevoná sá val –
haladé ktalanul megvizsgá lja a bejelenté st, ennek sorá n azonosı́tani kell az
incidenst, el kell dö nteni, hogy való di incidensrő l, vagy té ves riasztá sró l van szó .
Megvizsgá lja é s megá llapı́tja:
a) az incidens bekö vetkezé sé nek idő pontjá t é s helyé t,
b) az incidens leı́rá sá t, kö rü lmé nyeit, hatá sait,
c) az incidens sorá n kompromittá ló dott adatok kö ré t, szá mossá gá t,
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d) a kompromittá ló dott adatokkal Ec rintett szemé lyek kö ré t,
e) az incidens elhá rı́tá sa é rdeké ben tett inté zkedé sek leı́rá sá t,
f) a ká r megelő zé se, elhá rı́tá sa, csö kkenté se é rdeké ben tett inté zkedé sek
leı́rá sá t.
(6) Adatvé delmi incidens bekö vetkezé se eseté n az Ec rintett rendszereket,
szemé lyeket, adatokat be kell hatá rolni é s el kell kü lö nı́teni é s gondoskodni kell
az incidens bekö vetkezé sé t alá tá masztó bizonyı́té kok begyű jté sé rő l é s
megő rzé sé rő l. Ezt kö vető en lehet megkezdeni a ká rok helyreá llı́tá sá t é s a
jogszerű mű kö dé s visszaá llı́tá sá t.

11. 3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
(1) Az adatvé delmi incidensekrő l nyilvá ntartá st kell vezetni a 9. szá mú :
„Incidensnyilvá ntartá s” segı́tsé gé vel, amely tartalmazza:
a) az Ec rintett szemé lyes adatok kö ré t,
b) az adatvé delmi incidenssel Ec rintettek kö ré t é s szá má t,
c) az adatvé delmi incidens idő pontjá t,
d) az adatvé delmi incidens kö rü lmé nyeit, hatá sait,
e) az adatvé delmi incidens orvoslá sá ra megtett inté zkedé seket,
f) az adatkezelé st elő ı́ró jogszabá lyban meghatá rozott egyé b adatokat.
(2) A nyilvá ntartá sban szereplő adatvé delmi incidensekre vonatkozó adatokat 5
é vig meg kell ő rizni.

12. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI
INCIDENSRŐL
(1) Az Ec rintettet indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatni kell az adatvé delmi
incidensrő l, ha az adatvé delmi incidens való szı́nű sı́thető en magas kocká zattal já r
a termé szetes szemé lyek jogaira é s szabadsá gaira né zve.
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(2) A tá jé koztatá sban vilá gosan é s kö zé rthető en ismertetni kell az adatvé delmi
incidens jellegé t, é s kö zö lni kell legalá bb a kö vetkező ket:
a) Az Adatvé delmi tisztviselő vagy a tová bbi tá jé koztatá st nyú jtó egyé b
kapcsolattartó nevé t é s elé rhető sé geit;
c) Ismertetni kell az adatvé delmi incidensbő l eredő , való szı́nű sı́thető
kö vetkezmé nyeket;
d) Ismertetni kell az Adatkezelő á ltal az adatvé delmi incidens orvoslá sá ra
tett vagy tervezett inté zkedé seket, beleé rtve adott esetben az adatvé delmi
incidensbő l eredő esetleges há trá nyos kö vetkezmé nyek enyhı́té sé t cé lzó
inté zkedé seket.
(3) Az Ec rintettet nem kell az tá jé koztatni, ha a kö vetkező felté telek bá rmelyike
teljesü l:
a) Az Adatkezelő megfelelő technikai é s szervezé si vé delmi
inté zkedé seket hajtott vé gre, é s ezeket az inté zkedé seket az adatvé delmi
incidens á ltal Ec rintett adatok tekinteté ben alkalmaztá k, kü lö nö sen azokat
az inté zkedé seket – mint pé ldá ul a titkosı́tá s alkalmazá sa –, amelyek a
szemé lyes adatokhoz való hozzá fé ré sre fel nem jogosı́tott szemé lyek
szá má ra é rtelmezhetetlenné teszik az adatokat.
b) Az Adatkezelő az adatvé delmi incidenst kö vető en olyan tová bbi
inté zkedé seket tett, amelyek biztosı́tjá k, hogy az Ec rintett jogaira é s
szabadsá gaira
jelentett,
magas
kocká zat
a
tová bbiakban
való szı́nű sı́thető en nem való sul meg;
c) A tá jé koztatá s ará nytalan erő feszı́té st tenne szü ksé gessé . Ilyen
esetekben az Ec rintetteket nyilvá nosan kö zzé tett informá ció k ú tjá n kell
tá jé koztatni, vagy olyan hasonló inté zkedé st kell hozni, amely biztosı́tja az
Ec rintettek hasonló an haté kony tá jé koztatá sá t.
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13. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
13. 1.Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés
(1) Az Ec rintett Pá ciens ké rheti, hogy az Adatkezelő tá jé koztassa, hogy kezeli-e a
szemé lyes adatá t, é s ha igen, akkor az á ltala kezelt szemé lyes adatokhoz
biztosı́tson szá má ra hozzá fé ré st. A Pá ciens a szemé lyes adatok kezelé sé rő l
bá rmikor ı́rá sban, a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ cı́mé re kü ldö tt
ajá nlott vagy té rtivevé nyes-ajá nlott levé lben, illetve az info@dental-spirit.hu email cı́mre kü ldö tt e-mailben tá jé koztatá st ké rhet.
(2) A tá jé koztatá s ké ré s kiterjedhet a Pá ciensrő l a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI
RENDELŐ á ltal kezelt adataira, azok forrá sá ra, az adatkezelé s cé ljá ra,
jogalapjá ra, idő tartamá ra, az esetleges adatfeldolgozó k nevé re é s cı́mé re, az
adatkezelé ssel ö sszefü ggő tevé kenysé gekre, valamint a szemé lyes adatoknak
tová bbı́tá sa eseté n arra, hogy kik é s milyen cé lbó l kaptá k vagy kapjá k meg
adatait.

13. 2. Helyesbítéshez való jog
(1) A Pá ciens ké rheti a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ-től, hogy az á ltal
kezelt pontatlan szemé lyes adatot helyesbı́té se. Figyelembe vé ve az adatkezelé s
cé ljá t, a Pá ciens ké rheti a hiá nyos szemé lyes adatok kiegé szı́té sé t.

13. 3.Törléshez való jog
(1) A Pá ciens ké rheti a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ-től az á ltala kezelt
szemé lyes adatainak tö rlé sé t. A tö rlé s megtagadható ha a szemé lyes adatok
kezelé sé re jogszabá ly felhatalmazá st ad! A tö rlé si ké relem megtagadá sá ró l a
DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ minden esetben tá jé koztatja a Pá cienst,
megjelö lve a tö rlé s megtagadá sá nak indoká t. Szemé lyes adat tö rlé sé re irá nyuló
igé ny teljesı́té sé t kö vető en a korá bbi (tö rö lt) adatok má r nem á llı́tható k helyre.
JOGI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ADATOK TÖRLÉSE TILOS!
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13. 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) A Pá ciens ké rheti, hogy szemé lyes adatainak kezelé sé t a DENTAL-SPIRIT
FOGÁSZATI RENDELŐ korlá tozza, ha a Pá ciens vitatja a kezelt szemé lyes adatok
pontossá gá t. Ebben az esetben ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra
vonatkozik, amely lehető vé teszi, hogy a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ
ellenő rizze a szemé lyes adatok pontossá gá t.
(2) A Pá ciens ké rheti, hogy Szemé lyes adatainak kezelé sé t a DENTAL-SPIRIT
FOGÁSZATI RENDELŐ korlá tozza akkor is, ha az adatkezelé s jogellenes, de a
Páciens ellenzi a kezelt szemé lyes adatok tö rlé sé t, é s ehelyett ké ri azok
felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t.
(3) A Pá ciens tová bbá akkor is ké rheti, hogy szemé lyes adatainak kezelé sé nek
korlá tozá sá t, ha az adatkezelé s cé lja má r megvaló sult, de a Pá ciens igé nyli azok
DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ á ltali kezelé sé t jogi igé nyek
elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez vagy vé delmé hez.

13. 5. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) A Pá ciens ké rheti, hogy a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ a Páciens
á ltal rendelkezé sé re bocsá tott é s automatizá lt mó don kezelt szemé lyes adatokat
gé ppel olvasható formá tumban ré szé re á tadjá k é s/vagy azokat egy má sik
Adatkezelő ré szé re tová bbı́tsá k.
(2) Az ellátás során az Páciens ellátással összefüggő ellátási dokumentáció
másolatát kérheti. Ennek kiadása a Páciens személyes megjelenése esetén
lehetséges. Amennyiben a Páciens személyesen az ellátási dokumentáció
másolatát átvenni nem tudja, az általa írásban megahatlmazott személy számára
adható csak át a dokumentáció.

13. 6. A tiltakozáshoz való jog
(1) A Páciens tiltakozhat szemé lyes adatainak kezelé se ellen amennyiben a
személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.
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14. AZ ÉRINTETTI JOG KORLÁTOZÁSA
(1) Az Adatkezelő re vagy Adatfeldolgozó ra alkalmazandó unió s vagy tagá llami
jog jogalkotá si inté zkedé sekkel korlá tozhatja jogok é s kö telezettsé gek hatá lyá t
ha a korlá tozá s tiszteletben tartja az alapvető jogok é s szabadsá gok lé nyeges
tartalmá t.

15. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
(1) Amennyiben a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo -hoz ké relem é rkezik
be, ú gy lehető leggyorsabban, de legké ső bb 30 napon belü l ı́rá sban tá jé koztatja
Az Ec rintettet a ké relem alapjá n foganatosı́tott inté zkedé sekrő l.
(2) A levé lben kü ldö tt tá jé koztatá s ké ré st az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek,
ha a megkü ldö tt ké relem alapjá n a Pá ciens egyé rtelmű en beazonosı́tható . Emailben kü ldö tt tá jé koztatá ské ré st a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ csak
akkor tekint hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrá lt e-mail cı́mé rő l kü ldik, ez
azonban nem zá rja ki, hogy az adatkezelő a tá jé koztatá s megadá sa elő tt a
Pá cienst má s mó don is beazonosı́tsa.
(3) Amennyiben a ké relem ö sszetettsé ge vagy egyé b objektı́v kö rü lmé ny
indokolja, a fenti hatá ridő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbı́tható . A
hatá ridő meghosszabbı́tá sá ró l ı́rá sban é rtesı́tjü k az Ec rintettet a meghosszabbı́tá s
megfelelő indokolá sá val együ tt.
(4) Az első tá jé koztatá st a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI RENDELOo ingyenesen
biztosı́tja, kivé ve, ha:
a) a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást,
intézkedést;
b) a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c) a kérelem túlzó.
(5) Amennyiben a ké relmező papı́ralapon, vagy elektronikus adathordozó n (CDn vagy DVD-n) ké ri az adatok á tadá sá t, ú gy Adatkezelő az é rintett adatok egy
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má solati pé ldá nyá t ingyenesen á tadja a ké rt mó don (kivé ve, ha a vá lasztott
platform technikailag ará nytalan nehé zsé get jelentene). Minden tová bbi igé nyelt
pé ldá nyé rt adminisztrá ció s dı́jat szá molhat fel, melyrő l elő re tá jé koztatja a
ké relmező t.
(6) Adatkezelő a ké relemre adandó vá laszá t elektronikus formá ban teszi meg,
kivé ve, ha:
a) az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz
indokolatlanul magas többletkiadást a DENTAL-SPIRIT Fogászati
rendelőnek;
b) DENTAL-SPIRIT FOGÁSZATI RENDELŐ nem ismeri az Érintett
elektronikus elérhetőségét.

16. PANASZTÉTEL, JOGORVOSLAT
16. 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
(1) Az Ec rintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felü gyeleti ható sá gná l –
kü lö nö sen a szoká sos tartó zkodá si helye, a munkahelye vagy a felté telezett
jogsé rté s helye szerinti tagá llamban –, ha az Ec rintett megı́té lé se szerint a rá
vonatkozó szemé lyes adatok kezelé se megsé rti a Rendeletet.
(2) Az a felü gyeleti ható sá g, amelyhez a panaszt benyú jtottá k, kö teles
tá jé koztatni az ü gyfelet a panasszal kapcsolatos eljá rá si fejlemé nyekrő l é s annak
eredmé nyé rő l, ideé rtve azt is, hogy a az ü gyfé l jogosult bı́ró sá gi jogorvoslattal
é lni.

16. 2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyé b kö zigazgatá si vagy nem bı́ró sá gi ú tra tartozó jogorvoslatok sé relme
né lkü l, minden termé szetes é s jogi szemé ly jogosult a haté kony bı́ró sá gi
jogorvoslatra a felü gyeleti ható sá g rá vonatkozó , jogilag kö telező erejű
dö nté sé vel szemben.
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(2) Az egyé b kö zigazgatá si vagy nem bı́ró sá gi ú tra tartozó jogorvoslatok sé relme
né lkü l, minden Ec rintett jogosult a haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra, ha az illeté kes
felü gyeleti ható sá g nem foglalkozik a panasszal, vagy há rom hó napon belü l nem
tá jé koztatja az Ec rintettet a benyú jtott panasszal kapcsolatos eljá rá si
fejlemé nyekrő l vagy annak eredmé nyé rő l.
(3) A felü gyeleti ható sá ggal szembeni eljá rá st a felü gyeleti ható sá g szé khelye
szerinti tagá llam bı́ró sá ga elő tt kell megindı́tani.
(4) Ha a felü gyeleti ható sá g olyan dö nté se ellen indı́tanak eljá rá st, amellyel
kapcsolatban az egysé gessé gi mechanizmus kereté ben a Testü let elő ző leg
vé lemé nyt bocsá tott ki vagy dö nté st hozott, a felü gyeleti ható sá g kö teles ezt a
vé lemé nyt vagy dö nté st a bı́ró sá gnak megkü ldeni.

16. 3. Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) A rendelkezé sre á lló kö zigazgatá si vagy nem bı́ró sá gi ú tra tartozó
jogorvoslatok – kö ztü k a felü gyeleti ható sá gná l tö rté nő panaszté telhez való jog –
sé relme né lkü l, minden Ec rintett haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra jogosult, ha
megı́té lé se szerint a szemé lyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelé se
kö vetkezté ben megsé rtetté k az e rendelet szerinti jogait.
(2) Az Adatkezelő vel vagy az Adatfeldolgozó val szembeni eljá rá st az Adatkezelő
vagy az Adatfeldolgozó tevé kenysé gi helye szerinti tagá llam bı́ró sá ga elő tt kell
megindı́tani. Az ilyen eljá rá s megindı́tható az Ec rintett szoká sos tartó zkodá si
helye szerinti tagá llam bı́ró sá ga elő tt is, kivé ve, ha az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó valamely tagá llamnak a kö zhatalmi jogkö ré ben eljá ró kö zhatalmi
szerve.
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17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. 1. A Szabályzat megállapítása és módosítása
(1) A Szabá lyzat megá llapı́tá sá ra é s mó dosı́tá sá ra a DENTAL-SPIRIT FOGAc SZATI
RENDELOo vezető je Dr. Simon Istvá n jogosult.

17. 2. Intézkedések a szabályzat megismertetése
(1) E Szabá lyzat rendelkezé seit meg kell ismertetni a DENTAL-SPIRIT
FOGAc SZATI RENDELOo valamennyi munkavá llaló já val é s a munkavé gzé sre
irá nyuló szerző dé sekben elő kell ı́rni, hogy betartá sa é s é rvé nyesı́té se minden
munkavá llaló lé nyeges munkakö ri kö telezettsé ge. Ezt a szabá lyzat a 10. szá mú
mellé klete: „Nyilatkozat-Belső Adatvé delmi szabá lyzat ismerteté se- Titoktartá s)”
dokumentum tartalmazza.

DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT
2071 Páty, Füzespatak u. 8

www.dental-spirit.com

52

18. MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.
5.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet

Szü lő i hozzá já ruló nyilatkozat
Hozzá já ruló nyilatkozat (Fotó dokumentá ció )
Adatkezelé si tá jé koztató
Adatkezelé si tá jé koztató (Munkavá llaló szá má ra)
Hozzá já ruló
Nyilatkozat (Egé szsé gü gyi inté zmé ny online
kommuniká ció )
Hozzá já ruló Nyilatkozat (O| né letrajz kezelé sé hez)
Adatfeldolgozó i Nyilatkozat- Kö nyvelé si szolgá ltatá s
Adatfeldolgozó i Nyilatkozat- Betegirá nyı́tá si szoftver
Incidens nyilvá ntartá s
Nyilatkozat
(Belső
Adatvé delmi
Szabá lyzat
Ismerteté seTitoktartá s)
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