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A DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT magas szı́nvonalú ellá tá st biztosı́t a fogá szati
kezelé sek szé les kö ré nek biztosı́tá sá val. Budaö rsö n NEAK á ltal finanszı́rozott
ellá tá s kereté ben vé gezzü k tevé kenysé gü nket. Magá nellá tá sunk nem
finanszı́rozott formá ban mű kö dik. Rendelő inkben nem csak a legmodernebb
diagnosztikai, kezelé si eljá rá sokkal, eszkö zö k alkalmazá sá val kı́vá njuk garantá lni
a magas szı́nvonalú ellá tá st, hanem biztosı́tani szeretné nk a hozzá nk forduló
Pá cienseket arró l, hogy adataik a legmagasabb szintű vé delemben ré szesü lnek.
Fogá szati Rendelő ink ezé rt az E0 rintetteket (Pá cienseket) az adatkezelé s
megkezdé se elő tt jelen adatkezelé si tá jé koztató ú tjá n kı́vá nja tá jé koztatni az
adatok kezelé sé vel kapcsolatos té nyekrő l, ı́gy kü lö nö sen az adatkezelé sek
cé ljá ró l, jogalapjá ró l, az adatkezelé sek idő tartamá ró l. Bá rmelyik rendelő ben is
veszik igé nybe egé szsé gü gyi szolgá ltatá sunkat Pá cienseink az adatkezelé sre
vonatkozó elveink é s eljá rá srendjeink megegyeznek. Az Adatkezelé si
tá jé koztató ban foglalt tá jé koztatá sunk kiterjed az Pá cienseink, szolgá ltatá sunkat
igé nybe vevő E0 rintettek adatkezelé seinkkel kapcsolatos jogaira é s jogorvoslati
lehető sé geire is.
Tá jé koztatni szeretné nk OT nt arró l, hogy Fogá szati Rendelő inkben szolgá ltatá st
nyú jtó GROUP DENTAL-SPIRIT KFT. – DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT– a hatá lyos
szabá lyozá s szerint Adatkezelő nek minő sü l. Mint Adatkezelő knek a szemé lyes
adatok kezelé se sorá n a jogszerű sé gre é s tisztessé gessé gre kell tö rekednü nk.
Adatait ú gy kell kezeljü k, hogy az az OT n szá má ra á tlá tható legyen, OT n minden
adatkezelé si ponton tisztá ba kell legyen azzal, hogy szemé lyes adatait hogyan
gyű jtjü k, azt hol é s milyen mó don haszná ljuk fel, é s adatait milyen mó don,
meddig kezeljü k esetleg ezen adatokat bá rki szá má ra tová bbı́tjuk-e.
A tisztessé gessé g é s á tlá tható sá g elve megkö veteli azt, hogy OT n tá jé koztatá st
kapjon az adatok kezelé sé nek kö rü lmé nyeirő l, ı́gy az DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT
adatvé delmi é s adatkezelé si gyakorlatá t jelen tá jé koztatá sban szeretné nk OT nnel
megosztani.
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I.

ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő neve:

DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT

RENDELŐ:

2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 9.
2071 Páty, Füzespatak u. 8.

Szé khely:

2071 Páty, Füzespatak u. 8.

Cé gjegyzé k szá m:

13-09-069304

Adó szá m:

10988255-1-13

Képviselő:

Dr. Simon István

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: info@dental-spirit.com
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II.

TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Adatvé delmi tá jé koztatá sunk cé lja, hogy megismertessü k OT nt FOGÁSZATI
RENDELŐINKBEN alkalmazott adatvé delmi é s adatkezelé si elvekkel. Az
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban szabályozott adatvédelmi politikát
magunkra né zve kö telező erő vel ismerjük el.
(2) A Tá jé koztató rendelkezé seinek kialakı́tá sakor szolgáltatásunk kü lö nö s
tekintettel vette figyelembe az Euró pai Parlament é s a Taná cs 2016/679
Rendeleté ben („A0 ltalá nos Adatvé delmi Rendelet” vagy „GDPR”), é s 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 („Infotv.”) rendelkezé seit é s az egé szsé gü gyi adatok kezelé sé re
vonatkozó „speciális” ágazati szabályozást.
I.

ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

(1) Személyes adat: Bá rmilyen adat vagy informá ció , amely alapjá n egy
termé szetes szemé ly („E0 rintett“) – kö zvetett vagy kö zvetlen mó don –
azonosı́tható vá vá lik.
(2) Egészségügyi adat: Egy termé szetes szemé ly testi vagy pszichikai egé szsé gi
á llapotá ra vonatkozó szemé lyes adat ideé rtve a termé szetes szemé ly szá má ra
nyú jtott egé szsé gü gyi szolgá ltatá sokra vonatkozó olyan adatot is, amely
informá ció t hordoz a termé szetes szemé ly egé szsé gi á llapotá ró l.
(3) Érintett: Bá rmely meghatá rozott, szemé lyes adat alapjá n azonosı́tott vagy –
aká r kö zvetlenü l, aká r kö zvetve – azonosı́tható termé szetes szemé ly.
Szolgá ltatá sunkban é rintett a Pá ciens (né há ny esetben a hozzá tartozó is), aki a
szolgá ltatá st Fogá szati Rendelő nkben igé nybe veszi.
(4) Orvosi titok: a gyógykezelés során az Adatkezelő tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban
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lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel
kapcsolatban megismert egyéb adat.
(5) Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó
tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó
feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül
annak hordozójától vagy formájától.
(6) Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban
közreműködő orvos.
(7) Az Érintett hozzájárulása: Az é rintett akaratá nak ö nké ntes, konkré t é s
megfelelő tá jé koztatá son alapuló olyan konkré t cselekedete (fé lreé rthetetlen é s
egyé rtelmű ), ahol beleegyezé sé t adja az ő t é rintő szemé lyes adatok kezelé sé hez.
(8) Egészségügyi Szolgáltató: A Rendelő , ahol OT n az egé szsé gü gyi ellá tá st
igé nybe veszi, ahol a pá ciens vizsgá lata, kezelé se tö rté nik. Jelen esetben a
DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT Rendelő je vagy az á ltala biztosı́tott egé szsé gü gyi
ellá tá s (Magá nrendelő , Finanszı́rozott rendelő egyará nt).
(9) Adatkezelés: 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,
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.
(10) Adatkezelő: Aki az adatkezelé s cé ljait é s eszkö zeit – ö ná lló an vagy
má sokkal együ tt – meghatá rozza. Jelen esetben Fogá szati Rendelő ink.
(11) Adatfeldolgozó: Az a szolgá ltató , aki az adatkezelő nevé ben szemé lyes
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adatokat kezel. Szolgá ltatá sunkban ilyen lehet a betegdokumentá ció ra
haszná latos szoftver, egy laborszolgá ltató , de a kö nyvelé s is, melyet minden
tı́pusú adatkezelé sü nkné l pontosan meghatá rozunk.
(12) Adatfeldolgozás: 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 nkre 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, ill.
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.
(13) Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat
közlik.
(14) Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

(1) Fogászati Rendelőnk, mint Adatkezelő a szemé lyes adatokat jogszerű en é s
tisztessé gesen valamint az á tlá tható sá g elveinek, tová bbá a hatá lyos
jogszabá lyoknak é s jelen Tá jé koztató szabá lyozá sá nak megfelelő en kezeli.
(2) A Szolgá ltatá s igé nybevé telé hez elengedhetetlenü l szü ksé ges szemé lyes
adatokat a vonatkozó jogszabá lyokban meghatá rozott cé lbó l kezeljü k vagy az OT n,
mint Pá ciens hozzá já rulá sa alapjá n, é s kizá ró lag cé lhoz kö tö tten haszná ljuk fel. A
kezelt szemé lyes adatok kö re ará nyban á ll az adatkezelé s cé ljá val, azon nem
terjeszkedik tú l.
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(3) Minden olyan esetben, ha a szemé lyes adatait Fogászati Rendelőink az
eredeti adatfelvé tel cé ljá tó l elté rő cé lra kı́vá nja felhaszná lni, errő l OT nt
tá jé koztatjuk, é s ehhez elő zetes, é s hozzá já rulá sá t megszerezzü k, illető leg
lehető sé get biztosı́tunk Pá cienseink szá má ra, hogy a felhaszná lá st megtiltsá k.
(4) Mint Adatkezelő k a megadott szemé lyes adatokat nem ellenő rizzük. A
megadott szemé lyes adatok megfelelő sé gé ért kizá ró lag az azt megadó szemé ly,
tehát Ön felel. Így kérjük Önöket, hogy amikor adataikat megjelenítik vagy
bediktálják Rendelőinkben, azt minden esetben ellenőrizzék vissza! Amennyiben
mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek, tájékoztatónk
„Páciens jogai és érvényesítésük módja” megjelölésű pontjában meghatározottak
szerint a helyesbítés jogával élhet.
(5) A 16. é leté vé t be nem tö ltö tt szemé ly – E0 rintett – szemé lyes adatai a felette
szü lő i felü gyeletet gyakorló nagykorú szemé ly hozzá já rulá sa eseté n kezelhetjü k.
Mint Adatkezelő knek nem á ll mó dunkban a hozzá já ruló szemé ly jogosultsá gá t,
illetve nyilatkozatá nak tartalmá t ellenő rizni, ı́gy a Pá ciens illetve a felette szü lő i
felü gyeletet gyakorló szemé ly szavatol azé rt, hogy a hozzá já rulá s megfelel a
jogszabá lyoknak. Ké rjü k ennek tudomá sul vé telé t!
(6) Fogászati Rendelőink á ltal kezelt szemé lyes adatokat a jelen Tá jé koztató ban
meghatá rozott Adatfeldolgozó kon, valamint egyes – a jelen Tá jé koztató ban
hivatkozott – Cı́mzetteken kı́vü l harmadik fé lnek á t nem adjuk.
(7) Fogászati Rendelőink a kezelt szemé lyes adat helyesbı́té sé rő l, korlá tozá sá ró l
illetve tö rlé sé rő l az é rintett Pá cienst, tová bbá mindazokat é rtesı́ti, akiknek
korá bban a szemé lyes adatot adatkezelé s cé ljá ra tová bbı́totta. Az é rtesı́té st csak
akkor mellő zzü k, ha ez az adatkezelé s cé ljá ra való tekintettel az é rintett jogos
é rdeké t nem sé rti.
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IV.

ADATKEZELÉSEINK BEMUTATÁSA

(1) Fogászati Rendelőink fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatógazdasági társaság. A Páciensek vizsgálatait magánellátás keretei között
végezzük, de feladatot látunk el finanszírozott szolgáltatónál is.
(2) A GROUP DENTAL-SPIRIT KFT-t a Pácienseink önként keresik fel és maguk
választják meg az ellátást, amit igénybe kívánnak venni.
(3) Abban az esetben, ha a kezelt személy önként fordul Rendelőnkhöz, a
kezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére
szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell
tekinteni.
(4) Fogászati Rendelőinkben a természetes személyazonosító adatokat az
Érintett-től vesszük fel. Munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a célból
vizsgálják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot egyetlen
esetben sem készítenek róla.

AZ ALÁBBI ADATAIT KEZELJÜK, AKKOR, AMIKOR EGYÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁST VESZ IGÉNYBE A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT FOGÁSZATI
RENDELŐJÉBEN

1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
Amikor OT n felkeresi a GROUP DENTAL-SPIRIT Kft. Egé szsé gü gyi szolgá ltatá sa
á ltal biztosı́tott Fogá szati Rendelő t é s igé nybe veszi ellá tá sunkat, az ellá tá st
igazoló é s leı́ró dokumentá ció já ba feltű ntetjü k adatait. Az adatkezelé snek cé lja az
egé szsé g megő rzé sé nek, javı́tá sá nak, fenntartá sá nak elő mozdı́tá sa, az
eredmé nyes gyó gykezelé sitevé kenysé g elő segı́té se, ideé rtve a szakfelü gyeleti
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tevé kenysé get is. Cé l tová bbá az E0 rintett egé szsé gi á llapotá nak nyomon kö veté se,
a betegjogok é rvé nyesı́té se.
ü A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink
vizsgálata, kezelése és annak dokumentálása.
ü Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV.
Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól, 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének
egyes kérdéseiről)
ü Érintettek kategóriái: A szolgáltatást igénybe vevő Páciensek.
ü Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges
adatok: név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással
összefüggő adatok.
ü Címzett: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő(NEAK).
ü Adatfeldolgozó: Tetfog szoftver (NEAK által finanszírozott rendelés);
Flexi-Dent Fogászati szoftver (Magánrendelésen)
ü Tárolási hely: Dokumentációnk egy része papíron, más része pedig
elektronikusan keletkezik. Az elektronikus dokumentáció számítógépen
zártan, jelszóval védetten, hozzáférés szabályozottságával; papíralapú
dokumentáció zárható szekrényekben.
ü Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és
ü
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védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII.
21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott időtartam (Eütv. 30.
§ (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések
esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év).
2. KEZELÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
A fogszabá lyozá s kulcské rdé se az elő zetes klinikai vizsgá latokon, rö ntgen,- é s
modellé rté kelé sen alapuló kezelé si terv. Az első talá lkozá skor megbeszé ltek, a
szá j,- é s arcvizsgá lat, az egyes rö ntgenfelvé telek az alsó -é s felső modellek,
valamint a fotó stá tus kié rté kelé se alapjá n ké szı́tjü k, figyelembe vé ve a pá ciens
elké pzelé sé t. A kezelé si terv tartalmazza a felmerü lő kö ltsé geket, valamint az
esetleges mellé khatá sokat is. A kezelé si terv az egé szsé gü gyi ellá tá sró l ké szü lt
dokumentá ció ré szé t ké pzi. A kezelé si tervet a Pá ciens á ltal megadotte-mail
cı́mre kü ldjü k el.

ü A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek
tájékoztatása a kezelésről.
ü Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap és jogi kötelezettség
jogalapja.
ü Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező
Páciensek.
ü Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és
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ü védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII.
21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott időtartam (Eütv. 30.
§ (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések
esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év).
3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS
FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

CÉLÚ

Ezen fotó dokumentá ció
segı́tsé gé vel szeretné nk vé gigkı́sé rni é s
dokumentá lni a kezelé s folyamatá t, mely lehető sé get biztosı́t Fogászati
rendelőnk szá má ra, hogy az ı́gy elké szı́tett fotó kat lehető sé gü nk legyen a
tudományos előadásokon, Fogászati rendelőnk weboldalá n felhaszná lni. A
kö zzé tett fotó dokumentá ció „elő tte-utá na“ esetké nt segı́ti a weboldalra
é rkező ket megismertetni a DENTAL- SPIRIT Fogászati rendelőben elvégzett
különleges és látványos kezeléseinkkel.
ü A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Az egészségügyi
ellátás fotó dokumentációja.
ü Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
ü Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező
Páciensek.
ü Kezelt személyesadatok: Név, ellátás fotói (azonosításra alkalmatlan
módon).
ü Adatfeldolgozó: Flexi-Dent Fogászati Szoftver.
ü Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.
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4. BEJELENTKEZÉS A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT RENDELŐJÉBE
Bejelentkezé ssel kapcsolatos adatok kezelé se akkor tö rté nik, amikor pá cienseink
idő pontot foglalnak a DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT rendelő jé be. Rendelé seinkre
lehető sé ge van telefonon é s email-en is bejelentkezni.
ü A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás.
ü Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap.
ü Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező
Páciensek.
ü Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott
ellátás, időpont. Telefonszámát és e-mail elérhetőségét a könnyebb
kapcsolattartás végett kezeljük.
ü Adatfeldolgozó: Flexi-Dent Fogászati Szoftver.
ü Tárolási hely: Finanszírozott rendelésünkön papíralapú naptárrögzítést

végzünk.

Magánrendelésünkön

a

Flexi-Dent

fogorvosi

szoftverben végzünk rögítést.
ü Adatkezelés

tervezett

időtartama:

Minden

tárgyév

végén

megsemmisítjük a papír formában történt bejelentkezés rögzítését, de
az Érintett kérésére is törlést végzünk.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint
harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a
harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll
módunkban megtenni! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú
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gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei
adatainak kezeléséhez.
5. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
A magá nrendelé sen tö rté nt ellá tá st kö vető en Fogá szati Rendelő nk szá mlá t á llı́t
ki, ı́gy a szá mlá zá ssal ö sszefü ggő adatait a tová bbiakban kezeljü k. A fizeté s
tö rté nhet ké szpé nzzel, bankká rtyá val é s Egé szsé gbiztosı́tá si ká rtyá val is.
ü A

személyes

adatok

tervezett

kezelésének

célja:

Pénzügyi

elszámolás, bizonylati rend.
ü Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C.
törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi
adóról; 23/2014 NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási
azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről).
ü Érintettek kategóriái: Minden Érintett, akiknek nevére számla
kiállítására került sor.
ü Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe,
esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója, ellátás típusa,
végösszeg.
ü A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
ü Adatfeldolgozó: „Forsza“ Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság
(székhely: 1162 Budapest, Pejkó u. 7.;Asz: 28213844-1-42; Cjsz: 01-06112520), Flexi-Dent Fogorvosi Szoftver.
ü Tárolási hely: Aktuális tömbök az Adatkezelő Központjában zártan és
a Könyvelőiroda irodájában, Flexi-Dent fogorvosi szoftverben.
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ü Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről;
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló
rendelkezései szerint 8+ 1 év időtartamban.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint
harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a
harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll
módunkban megtenni.

6. „ÍRJON NEKÜNK” ÉS „ VISSZAHÍVÁST KÉREK” WEBOLDALON TÖRTÉNŐ
MEGKERESÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK
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.
ü A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi
ellátást megelőző érdeklődés.
ü Adatkezelés jogalapja: az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
ü Érintettek kategóriái: azon személyek, akik üzenetet írnak Fogászati
rendelőnknek a webes felületen.
ü Kezelt személyes adatok: név, e-mai cím.
ü Adatfeldolgozót ebben az esetben nem vesz igénybe Fogászati
Rendelésünk.
ü Adatkezelés tervezett időtartama: minden év végén, de az érintett
Páciens által történő visszavonásig.
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V.

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
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
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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.

VI.

A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés
(1) OT n, mint Pá ciens ké rheti, hogy a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT rendelőiben
tá jé koztassá k, kezeli-e a szemé lyes adatá t, é s ha igen, akkor az á ltalunk kezelt
szemé lyes adatokhoz biztosı́tsunk az OT n szá má ra hozzá fé ré st.
(2) Szemé lyes adatainak kezelé sé vel kapcsolatosan bá rmikor ı́rá sban fordulhat
Hozzá nk. Fogá szati Rendelő ink cı́mé re kü ldö tt ajá nlott vagy té rtivevé nyesajá nlott levé lben, illetve a DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT mail cı́mre – info@dentalspirit.com- kü ldö tt e-mailben tá jé koztatá st is ké rhet. A levé lben kü ldö tt
tá jé koztatá s ké ré st akkor tekintjü k hitelesnek, ha a megkü ldö tt ké relem alapjá n a
Pá ciens egyé rtelmű en beazonosı́tható . Az e-mailben kü ldö tt tá jé koztatá ské ré st a
DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Pá ciens
regisztrá lt e-mail cı́mé rő l kü ldik. Ez azonban nem zá rja ki azt, hogy a tá jé koztatá s
megadá sa elő tt Fogá szati Rendelő ink a Pá cienst má s mó don is beazonosı́tsa.
(3) A tá jé koztatá s ké ré se kiterjedhet, a Pá ciensrő l az Adatkezelő 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
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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.
2. Helyesbítéshez való jog
(1) Kérheti Ön Fogászati Rendelőinktől, hogy az á ltalunk kezelt pontatlan
szemé lyes adatait helyesbı́té sü k. Figyelembe vé ve az adatkezelé s cé ljá t, ké rheti a
hiá nyos szemé lyes adatok kiegé szı́té sé t is.
3. Törléshez való jog
(1) A Pá ciens ké rheti a Fogá szati Rendelő nk á ltal kezelt szemé lyes adatainak
tö rlé sé t. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály
felhatalmazást ad! Tehá t, amennyiben OT n a IV. Pontban feltü ntetett
„Adatkezelé seink felsorolá sa é s cé lja“ fejezetben talá lható
egyes
adatkezelé sekné l, az adatkezelé s jogalapja ré szné l a „jogi kö telezettsé g jogalapja“
megjelö lé st lá tja, azon adatok tö rlé sé t nem á ll mó dunkban megtenni, mert az
adatok tá rolá sá t jogszabá ly ı́rja elő Fogá szati Rendelő ink szá má ra. Ilyen adatok
kü lö nö sen az egé szsé gü gyi ellá tá ssal é s szá mlá zá ssal ö sszefü ggő adatkezelé sek.
A tö rlé si ké relem megtagadá sá ró l minden esetben tá jé koztatjuk OT nt, 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, annak teljesı́té se eseté n azonban felhı́vjuk figyelmé t, hogy a
korá bbi (má r tö rö lt) adatok nem á llı́tható ak helyre!

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) OT n, mint szolgá ltatá sunkat igé nybe vevő Pá ciens ké rheti, hogy szemé lyes
adatainak kezelé sé t Fogászati Rendelőnk korlá tozza, akkor, ha OT n vitatja a
kezelt szemé lyes adatok pontossá gá t. Ebben az esetben a korlá tozá s arra az
idő tartamra vonatkozik, amely lehető vé teszi, hogy az Adatkezelő ellenő rizze a
szemé lyes adatok pontossá gá t.
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(2) Ké rheti, hogy szemé lyes adatainak kezelé sé t Fogászati Rendelőink korlá tozza
akkor is, ha az adatkezelé s jogellenes, de OT n, mint Pá ciens 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 cienské nt tová bbá akkor is ké rheti, hogy szemé lyes adatainak kezelé sé t
Fogászati Rendelőink korlá tozza, ha az adatkezelé s cé lja ugyan má r megvaló sult,
de OT n igé nyli azok Adatkezelő á ltali kezelé sé t jogi igé nyek elő terjeszté sé hez,
é rvé nyesı́té sé hez vagy vé delmé hez.
5. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) A Pá ciens ké rheti, hogy Fogászati Rendelőnk a Pá ciens á ltal rendelkezé sé re
bocsá tott é s automatizá lt mó don kezelt szemé lyes adatokat gé ppel olvasható
formá tumban megkapja vagy azokat egy má sik Adatkezelő ré szé re tová bbı́tsa.
6. A tiltakozáshoz való jog
(1) A Páciens tiltakozhat szemé lyes adatainak kezelé se ellen amennyiben a
személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

VII.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

(1) Amennyiben a DENTAL-SPIRIT fogá szati rendelő hö z ké relem é rkezik be, ú gy
lehető leggyorsabban, de legké ső bb 30 napon belü l ı́rá sban tá jé koztatjuk OT nt a
ké relem alapjá n foganatosı́tott inté zkedé sekrő l.
(2) 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 OT nt a meghosszabbı́tá s
megfelelő indokolá sá val együ tt.
(3) Az első tá jé koztatá st ingyenesen biztosı́tjuk, kivé ve, ha:
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ü a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást,
intézkedést;
ü a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
ü a kérelem túlzó.
(4) 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
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 koztatjuk a
ké relmező t.
(5) Fogá szati Rendelő ink a ké relemre adandó vá laszá t elektronikus formá ban
teszi meg, kivé ve, ha:
ü az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz
indokolatlanul magas többletkiadást Fogászati Rendelőinknek;
ü Fogászati Rendelőink nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.

VIII.

ADATBIZTONSÁG

(1) A DENTAL-SPIRIT fogá szati rendelő á ltal kezelt adatokat – mind papı́r, mind
elektronikus formá ban – a telephelyein é s szé khelyé n ő rzi.
(2) Az elektronikusan kezelt adatok vé delme é rdeké ben a technika mindenkori
á llá sa szerint megfelelő szintű biztonsá got nyú jtó megoldá sokat alkalmazunk. A
megfelelő sé g vizsgá lata sorá n kü lö nö s hangsú lyt kap Fogá szati Rendelő inkben
vé gzett adatkezelé s sorá n felmerü lő kocká zat mé rté ke.
(3) A DENTAL-SPIRIT mindent megtesz annak é rdeké ben, hogy gondoskodjon a
szolgá ltatá st igé nybe vevő Pá ciensek adatainak biztonsá gá ró l, megteszi tová bbá
azokat a szü ksé ges technikai é s szervezé si inté zkedé seket é s kialakı́tja azokat az
eljá rá si szabá lyokat, amelyek az Rendelet valamint az egyé b adat- é s titokvé delmi
szabá lyok é rvé nyre juttatá sá hoz szü ksé gesek.
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(4) Fogá szati Rendelő ink adatbá zisá ban tá rolt é rintetti adatokhoz kizá ró lag
Fogá szati Rendelő ink erre kifejezett jogosultsá ggal rendelkező munkatá rsa
fé rhet hozzá a hozzá fé ré si szintek kialakı́tott mé rté ké ig.
(5) Biztosı́tjuk, hogy a felvett, tá rolt, illetve kezelt adatok vé dettek legyenek,
illető leg megakadá lyozzuk azok vé letlen elveszté sé t, jogtalan megsemmisü lé sé t,
jogosulatlan hozzá fé ré sé t, jogosulatlan felhaszná lá sá t é s jogosulatlan
megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan terjeszté sé t. E kö telezettsé g teljesı́té sé re
Fogá szati Rendelő ink minden olyan harmadik felet felhı́v, akik ré szé re szemé lyes
adatokat tová bbı́t.
(6) Szolgá ltatá sunk informatikai rendszeré t tű zfallal vé di a jogosulatlan
hozzá fé ré s ellen.
(7) Az Adatkezelő , é s esetlegesen igé nybe vett Adatfeldolgozó i mindenkor
vé delmet biztosı́tanak informatikai rendszereik ellen irá nyuló csalá s, ké mkedé s,
vı́rusok, betö ré sek, rongá lá s, termé szeti csapá sok ellen. A DENTAL-SPIRIT
Fogá szati Rendelő , mint Adatkezelő é s az Adatfeldolgozó ink is szerverszintű é s
alkalmazá sszintű vé delmi eljá rá sokat alkalmaznak. Adatfeldolgozó ink ezekrő l a
vé delmi eljá rá sokró l nyilatkozatban vagy megá llapodá sban biztosı́tjá k Fogá szati
Rendelő inket.
(8) Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a
Szolgáltatásunkban meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan
szabályozottak.
(9) A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást
alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon
tárolt dokumentumok hozzáférését Fogászati Rendelőink jogosultsági szintek
beépítésével szabályozza.
(10) Fogá szati Rendelő nk felé interneten keresztü l – bá rmely formá ban –
tová bbı́tott ü zenetek fokozottan ki vannak té ve az olyan há ló zati
fenyegeté seknek, amelyek az informá ció k mó dosı́tá sá ra, illeté kteleneknek való
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hozzá fé ré sre, vagy egyé b illegá lis tevé kenysé gre vezetnek. Az ilyen veszé lyek
elhá rı́tá sá ra ugyanakkor Fogá szati Rendelő nk mindent megtesz, ami a
mindenkori technika á llá sa szerint, é sszerű en megtehető , é s tő le elvá rható .
Ennek é rdeké ben az alkalmazott rendszerek megfigyelé s alatt á llnak, hogy a
biztonsá gi elté ré seket rö gzı́thesse, hogy bizonyı́té kot szerezzen biztonsá gi
esemé nyre vonatkozó lag, illetve, hogy vizsgá lhassa az ó vinté zkedé sek
haté konysá gá t.
(11) A www.dental-spirit.hu oldal SSL titkosı́tá st haszná l.

IX.

PANASZOK KEZELÉSE

(1) Adatvé delmi vonatkozá sú ké relmé t, tiltakozá sá t, panaszá t az adatkezelé ssel
kapcsolatos ké rdé seit é s é szrevé teleit a DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT kezeli.
(2) Amennyiben OT nnek a szemé lyes adataival kapcsolatos tiltakozá sá t, panaszá t,
ké relmé t nem sikerü lt megnyugtató mó don rendeznie, vagy OT n bá rmikor ú gy
ı́té li meg, hogy szemé lyes adatai kezelé sé vel kapcsolatban jogsé relem
kö vetkezett be, vagy annak kö zvetlen veszé lye fenná ll, ú gy a Nemzeti
Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá gná l jogosult bejelenté st tenni.
(3) Az adatkezelé ssel kapcsolatos panaszá val kö zvetlenü l a Nemzeti Adatvé delmi
é s Informá ció szabadsá g Ható sá ghoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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(4) Amennyiben a DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT hivatalos megkeresést kap az arra
jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes
adatokat. Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek a
megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

X.

ADATVÉDELMI INCIDENS

(1) Amennyiben adatvé delmi incidens tö rté nik, Fogá szati Rendelő ink
indokolatlan ké sedelem né lkü l, de legké ső bb 72 ó rá val azutá n, hogy az incidens a
tudomá sá ra jutott, bejelenti az illeté kes Felü gyeleti Ható sá gnak azt, kivé ve ha az
adatvé delmi incidens való szı́nű sı́thető en nem já r kocká zattal a termé szetes
szemé lyek jogaira é s szabadsá gaira né zve.
(2) Ha az adatvé delmi incidens vé lhető en magas kocká zattal já r a termé szetes
szemé ly jogaira é s szabadsá gaira né zve, a DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT
indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatja OT nt - az E0 rintettet (Pá cienst)- az
adatvé delmi incidensrő l é s megteszi a belső szabá lyzatban meghatá rozottak
szerinti inté zkedé seit.

XI.

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) 2013. é vi V. tö rvé ny a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l
(3) 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
23
DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT
2071 Páty, Füzespatak u. 8

www.dental-spirit.com

é s egyes korlá tairó l
(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) 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
A DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT a megadott szemé lyes adatokat a Tá jé koztató ban
leı́rt cé loktó l elté rő cé lokra nem haszná lja fel. A Tá jé koztató ban meghatá rozott
Adatfeldolgozó k ré szé re tö rté nő adattová bbı́tá s a Pá ciens kü lö n hozzá já rulá sa
né lkü l vé gezhető . Szemé lyes adatok harmadik szemé lynek vagy ható sá gok
szá má ra tö rté nő kiadá sa – hacsak jogszabá ly ettő l elté rő en nem rendelkezik –
kizá ró lag ható sá gi hatá rozat alapjá n, vagy az é rintett Pá ciens elő zetes, kifejezett
hozzá já rulá sa eseté n lehetsé ges.

XII.

TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

A DENTAL-SPIRIT FOGÁSZAT fenntartja a jogot, hogy jelen Tá jé koztató t
bá rmikor, elő zetes é rtesı́té s né lkü l mó dosı́tsa vagy frissı́tse é s a friss vá ltozatot
kö zzé tegye. Bá rmely mó dosı́tá s kizá ró lag a mó dosı́tott vá ltozat kö zzé té telé t
kö vető en ö sszegyű jtö tt szemé lyes adatokra é rvé nyes.
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Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy
nyomon tudja követni a változtatásokat, illetve informálódjon,
hogy a változások hogyan érintik Önt!

A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2018. október 1.

DENTAL-SPIRIT FOGA0 SZAT
Dr. Simon Istvá n
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