DEBRECENI EGYETEM
KLINIKAI KÖZPONT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Debreceni Egyetem Klinikai Központja által végzett egészségügyi és a kapcsolódó
személyazonosító adatok kezeléséről

Tisztelt Betegünk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!
Az Ön hatékony kezeléséhez elengedhetetlenül szükségünk van az egészségi állapotára vonatkozó és
személyazonosító adataira (név, lakcím stb.), amelyeket bizalmasan kezelünk. Az Önről tudomásunkra
jutott adatokra az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok érvényesek, azokhoz csak a gyógyításában
részt vevő, illetve tudományos kutatás céljából – jogszabályi keretek között és előzetes engedély alapján
– betekinteni jogosult dolgozók férhetnek hozzá.

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (a továbbiakban: DE KK)
Székhely:
Postacím:
E-mailcím:
Telefonszám:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
4002 Debrecen Pf. 400
dekk.elnok@unideb.hu
+36 52 411 717 (automata), +36 36 411 600, +36 52 255 000

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
A DE KK adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:
-

-

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)
az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló
62/1997. (XII.21.) NM rendelet (a továbbiakban: Eüak. rendelet).

Kiadás: 1.
Kiadás dátuma: 2019.06.01.

Oldalszám: 1/5

DEBRECENI EGYETEM
KLINIKAI KÖZPONT

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések
3.1. Betegellátással összefüggő adatkezelés
3.1.1. Az adatkezelés célja
Gyógykezelés.
3.1.2. Kezelt adatok köre
Az adatkezelés során az alábbi személyazonosító adatokat kezeljük:
- név
- születési név
- nem
- anyja neve
- születési hely és idő
- lakcím
- TAJ-szám
A fentieken túl valamennyi olyan, az Ön ellátása érdekében és hozzájárulása alapján rögzített
egészségügyi és kapcsolódó személyazonosító adatát kezeljük, melyeket a vonatkozó jogszabályok, így
különösen az Eütv. és az Eüak. rendelkezései számunkra a betegellátás keretein belül lehetővé tesznek.
3.1.3. Az adatkezelés jogalapja
Intézményünk az Ön adatait törvényi felhatalmazás alapján, az Eüak. 4. § (1) bekezdése, illetve
ugyanezen jogszabály 7-14/A. §§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
3.1.4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama eltérő lehet attól függően, hogy az egyes típusú dokumentumokra (pl.
ambuláns lap, kórlap, zárójelentés, stb.) milyen megőrzési szabályok vonatkoznak. Ennek részleteit a
Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzata tartalmazza, mely a Debreceni Egyetem intézményi
honlapján (www.unideb.hu) elérhető.
3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre
Az ellátottak személyi és egészségügyi adatait az egészségügyi dolgozók (orvosok, egészségügyi
szakdolgozók, asszisztencia, adminisztrátorok) közül azok kezelik, akik az adott beteg ellátásában részt
vesznek.
3.2. Tudományos kutatással összefüggő adatkezelés
3.2.1. Az adatkezelés célja
Tudományos kutatás
3.2.2. Kezelt adatok köre
Megegyezik a 3.1.2. pontban foglaltakkal.
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3.2.3. Az adatkezelés jogalapja
Intézményünk az Ön adataiba tudományos kutatás céljából történő betekintést, illetve az adatokról
ugyanilyen célból, anonimizált módon készült másolatok kiadását előzetes kérelemre, törvényi
felhatalmazás alapján, az Eüak. 21. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően, a DE KK elnöke vagy a DE
KK egészségügyi adatvédelmi felelősének jóváhagyásával engedélyez.
Az Ön adatai a készített másolatokban, illetve tudományos vagy egyéb jellegű közleményekben nem
szerepelhetnek oly módon, hogy az Ön személyazonossága ezekből megállapítható legyen.
3.2.4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama megegyezik a 3.1.4. pontban foglaltakkal.
A tárolt adatokba betekintett személyekről, továbbá a betekintés céljáról és időpontjáról a DE KK
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.
3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre
Az ellátottak személyi és egészségügyi adataiba a tudományos kutatási célból kérelmet benyújtó kutató
tekinthet be, amennyiben ilyen irányú kérelmét pozitívan bírálták el. A betekintés, illetve a tudományos
kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.

4. A Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei
3.3.1. A Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselője
Dr. Fejesné Dr. Varga Zita
3.3.1. Elérhetősége
adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu
5. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
5.1. Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően Ön az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén
tájékoztatást kérhet a DE KK által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a DE KK az Ön által
a vonatkozó kérelemben megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi
információkat:
- milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) címzett panasz
benyújtásának jogáról.
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5.2. Másolat kéréséhez való jog
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a DE KK által kezelt személyes
adatairól, mely első alkalommal ingyenes, minden további alkalommal költségtérítés megfizetése
ellenében történik. A DE KK az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím)
továbbítja az Ön által kért másolato(ka)t.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a www.eeszt.gov.hu weboldalon keresztül – ügyfélkapus azonosítás
révén – elérhető Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén minden olyan, Önnel
kapcsolatos egészségügyi adat megtalálható, melyet a DE KK 2017. november 1-jét követően feltöltött.
Ugyanezen a felületen rendelkezhet arról, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adataihoz kik
férjenek hozzá.
5.3. Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikkének megfelelően, az Ön által benyújtott kérelem alapján és az ott megjelölteknek
megfelelően, módosítjuk, pontosítjuk az Ön személyes adatait.

5.4. Törléshez való jog
Amennyiben az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a
3.1. és 3.2. alpontok szerinti adatkezelések esetében – a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdéseivel
összhangban – Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
töröljük.
Fentiekkel összhangban, amennyiben az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az DE KK-ra
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből
szükséges, úgy a törlési kérelmet a DE KK megtagadhatja.

5.5. Korlátozáshoz való jog
Amennyiben az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek,
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a DE
KK ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
- a DE KK-nak már nincs szüksége a személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést,
amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból
kéri a korlátozást.
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A DE KK az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat
minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében
külső adathordozóra kimenti, a papíralapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

5.6. Tiltakozás
Amennyiben az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a
3.1. és 3.2. alpontok szerinti adatkezelések esetében – a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdéseivel
összhangban – Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
töröljük.

5.7. A joggyakorlás közös szabályai
A DE KK az Ön 5.1.-5.6. pontok bármelyike kapcsán benyújtott kérelmét legfeljebb egy hónapon belül
elbírálja, amely legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén a DE KK a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nak, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
A DE KK fenntartja magának a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
személy kilétét illetően, úgy az érintett személyazonosságának igazolásához szükséges információkat
kérjen be. Ilyen esetnek tekinthető különösen, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amikor
is indokolt, hogy a DE KK a kérelmet benyújtó személy kilétéről és jogosultságáról egyaránt
meggyőződjön.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy mivel a DE KK oktató tevékenységet is ellátó intézmény,
egészségügyiszakember-képzés céljából a gyógykezelés során a következő személyek lehetnek jelen:
- a beteg ellátásában részt vevő orvos,
- a DE-vel hallgatói jogviszonyban álló orvostanhallgató,
- a beteg ellátásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó,
- egészségügyi főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója,
valamint tanulója, feltéve, hogy az adott személy képzésére kijelölt intézmény a DE.
E személyek jelenléte esetén a gyógykezelt személy hozzájárulására nincs szükség.

6. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint a DE KK adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz
fordulhat.
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