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ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 (egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó adatkezelésről) 

 

a Debreceni Egyetem Klinikai Központ  
által folytatott egészségügyi ellátással összefüggő adatkezelésről 

 
Tisztelt Betegünk! 

 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! 

Az Ön hatékony egészségügyi ellátása érdekében elengedhetetlenül szükségünk van az egészségi 

állapotára (pl. betegségére, kórelőzményeire, tüneteire stb.) vonatkozó, illetve a személyazonosító 

adataira (név, lakcím stb.), amelyeket bizalmasan kezelünk. Az Önről tudomásunkra jutott adatokra az 

orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok érvényesek, azokhoz csak az ellátásban részt vevő, abban 

közreműködő, illetve jogszabály alapján adatkezelésre jogosult személyek férhetnek hozzá. 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei  

 Név: Debreceni Egyetem Klinikai Központ (a továbbiakban: DE KK) 
 Székhely: H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
 Postacím: H-4002 Debrecen, Pf. 400. 
 E-mail cím: dekk.elnok@unideb.hu 
 Telefonszám: Tel.: +36-52-417-571, Fax: +36-52-419-807 
 Képviseli: Prof. Dr. Szabó Zoltán elnök 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei   

 E-mailcím:  egeszsegugyi.tisztviselo@unideb.hu  
 Telefonszám: +36 52 511 777 / 1495 mellék 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelés 

3.1. Az adatkezelés célja  

Az Ön egészségi állapotával összefüggésben elvégzett valamennyi egészségügyi tevékenység, vagyis 

nemcsak a köznapi értelemben vett betegellátás, gyógyítás, hanem a betegségmegelőzés és az 

egészségfejlesztés is. 

3.2. Kezelt adatok köre  

Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

- személyazonosító adatok (pl. név, lakcím stb.) 
- egészségügyi adatok (pl. tünetek, kórelőzmény, gyógyszerhasználat stb.) 
- genetikai adatok (pl. genetikai tesztek révén nyert adatok, genetikai rendellenességekre 

vonatkozó adatok stb.) 
- adott esetben egyéb különleges adatok (pl. vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó 

adatok - amennyiben ilyen jellegű szolgálatot kér stb.) 
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3.3. Az adatkezelés jogalapja 

A DE KK által folytatott adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) e) pontja (közfeladat ellátása) alapján, a GDPR 

9. cikk (2) h) és i) pontjaiban meghatározott feltétel körből fakadóan történik. 

 

Az adatkezelésre vonatkozó nemzeti jogszabályhelyek többek között: 

- az adatok felvétele (Eüak. 9. §, Eütv. 136. §),  

- egészségügyi ellátás, gyógykezelés (Eüak 4.§)  

- az adatok nyilvántartása [Eüak. 28. §, Eütv. 24. § (2)],  

- az adatok megőrzése [Eüak. 30. §., Eütv. 136. § (3)], 

- adott esetben az adatok továbbítása (Eüak. 10. §, 11. §, 15.§, 16. §, 23.§, Eütv. 101/C. § stb.). 

3.4. Az adatkezelés időtartama  

Az adatkezelés időtartama eltérő lehet attól függően, hogy az egyes típusú dokumentumokra (pl. 

ambuláns lap, zárójelentés stb.) milyen megőrzési szabályok vonatkoznak. Ennek részleteit a Debreceni 

Egyetem Iratkezelési Szabályzata tartalmazza, mely a Debreceni Egyetem intézményi honlapján 

(www.unideb.hu) elérhető. 

3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre és címzettek kategóriái 

A betegek személyes, egészségügyi és genetikai adatait az egészségügyi dolgozók (orvosok, 

egészségügyi szakdolgozók, asszisztensek, adminisztrátorok stb.) közül azok kezelik, akik az adott beteg 

ellátásában részt vesznek, abban közreműködnek, vagy arra egyéb okból jogosultak (pl. 

szakemberképzés). 

Címzettek kategóriái:  

- más egészségügyi szolgáltatók (pl. kórházak, laborok, a beteg háziorvosa stb.),    
- jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatandók (pl. hatóságok, gyám, gondnok stb.), 
- adatfeldolgozók, amennyiben vannak (pl. informatikai szolgáltató, üzemeltető stb.). 

3.6. Harmadik országba történő adattovábbítás  

A DE KK az Ön személyes adatait harmadik országba – fő szabály szerint – nem továbbítja, azonban 

egyes speciális esetekben (pl. bizonyos informatikai megoldások alkalmazása esetén) előfordulhat ilyen 

adattovábbítás. Kérésére erről részletesen is tájékoztatást adunk. 

3.7. Automatizált döntéshozatal 

A DE KK-ban az Ön egészségügyi ellátása során automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal – 

ideértve a profilalkotást is - nem történik.  
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4. A személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatok és garanciák 

4.1. Kockázatok 

A DE KK adatkezelése során elsősorban az alábbi kockázatok merülhetnek fel a kezelt személyes adatok 

vonatkozásában: 

- azok sérülése, elvesztése vagy jogosulatlan harmadik személy általi eltulajdonítása (pl. 
személyes adatokat tartalmazó fájl vírustámadás vagy egyéb károsodási miatti sérülése, téves 

címre vagy tartalommal kiküldött e-mail, személyes adatokat tartalmazó adathordozó elvesztése 
stb.),  

- azok szándékos vagy gondatlanságból eredő nyilvánosságra hozatala (pl. személyes adatok 

honlapra történő jogosulatlan feltöltése) 
- az adatkezelési rendszer sérülése vagy károsodása (pl. az adatkezelési informatikai rendszer 

feltörése, elektronikai meghibásodás nyomán történt adatvesztés stb.) 

4.2. Garanciák 

A DE KK mindent elkövet a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében minden olyan 

technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a GDPR, az ágazati jogszabályok, valamint az egyéb 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges, így többek közt 

- korlátozza az adatkezelési műveleteket végrehajtók körét: a személyes adatok kezelésében csak 

a DE KK-val munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy vehet részt, 

- korlátozza az adatkezeléssel érintett helyiségekben jelen lévők körét, 

- a személyes adatokat tartalmazó adathordozókat elzártan tartja, az informatikai rendszereket erős 

jelszavakkal védi, azokhoz hozzáférést kizárólag megfelelő képzést követően biztosít az arra 

jogosultaknak. 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

Önjogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassuk azadatkezeléssel kapcsolatosan, kérheti, hogy 

hozzáférést biztosítunk az adatkezelési műveletek megismeréséhez, kérheti az adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az adatok kezelése ellen. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdéssel – akár szóbeli tájékoztatásért is – a 2. pontban 

megadott elérhetőségen az Egészségügyi Adatvédelmi Tisztviselőhöz vagy az 1. pontban megadott 

elérhetőségen közvetlenül a DE KK-hoz is fordulhat. Az erre vonatkozó KÉRELEM ide kattintva érhető 

el.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem kitöltése nem kötelező, az érintetti joggyakorlás módját Ön saját 

maga választhatja meg! 
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