1041 Budapest, Nyár u. 103.

A KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
KÜLSŐ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
A Károlyi Sándor Kórház (székhely: 1041 Budapest, Nyár u. 103., cégjegyzékszám: (ÁHTI)
750750, adószám: 15493091-2-41, telefonszám: Károlyi Kórház központ: +36 1 369 2111, email: foigazgato@karolyikorhaz.hu, képviseli: dr. Kaszás Edit orvos-igazgató, a főigazgató
SZMSZ szerinti helyettese), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a
Munkatársaktól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket,
valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”,
az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt
jogszabály ki nem zárja – a foigazgato@karolyikorhaz.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más
elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén
fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.
Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat
mellékleteiben találhatók.
Adatkezelés gyógykezelés céljából
Az adatkezelés jelen leírását kiegészíti az egészségügyi adatokkal és dokumentációkkal
kapcsolatos adatkezelés.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

gyógykezelés
nyújtása

önkéntes
hozzájárulás

aki felé az
Adatkezelő
gyógykezelést
nyújt, továbbá
az érintett
hozzátartozója
(törvényes
képviselője),
érintett által
meghatározott
más személy,
valamint az
Adatkezelő
Munkatársa

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában

kötelező
adatkezelés
létfontosságú érdek

Mód

Forrás

elektroniku- érintettek
san és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

1

Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés
Jelen leírás az egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelést
általánosan fogalmazza meg. Adott, egészségügyi adatot is tartalmazó adatkezelés a jelen
általános szabályoktól eltérhet, vagy azokat kiegészítheti.
Az adatkezelés független attól, hogy melyik szervezeti egység végzi.
Cél
az érintett
azonosítása, az
érintett
számára
megfelelő
szolgáltatás
nyújtása a
hozzájáruló
nyilatkozat
és/vagy a
megállapodás
rendelkezésein
ek
megfelelően,
valamint a
kapcsolattartás

Jogalap

Érintettek

MegállaMinden
podás
természetes
megkötése személy, aki
(GDPR 6.
az
cikk 1. b.), Adatkezelőv
jogszabály
el –
alapján
személyes
kötelező
adatainak
vagy
megadása
önkéntes
mellett –
hozzájábeleegyező
nyilatkozatot
rulás
ad és/vagy
megállapodá
st köt az
Adatkezelővel adott
szolgáltatás
igénybevételével
kapcsolatban

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában

egészségügyi adat
legalább 30
év, a
zárójelentés
legalább 50
év, a
képalkotó
diagnosztikai
eljárással
készült
felvételt az
annak
készítésétől
számított 10
év, a
felvételről
készített
leletet a
felvétel
készítésétől
számított 30
év

elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek,
más
intézmény

bizonylat
alátámasztás
ára: 2000.
évi C.
törvény 169.
§ (2)
bekezdése
alapján
legalább 8
év
Egyszeri információkérés
Az adatkezelés független az információkérés módjától.
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Cél

Jogalap

Érintettek

az érintett
számára
megfelelő
információ
nyújtása és
kapcsolattartás.

önkéntes
hozzájárulás

minden
természetes
személy,
aki az
Adatkezelővel
kapcsolatba
lép és az
Adatkezelőtől
információt
kér
személyes
adatainak
megadása
mellett

Adatkategória
Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában

Időtartam

Mód

Forrás

cél
megvalósulásáig
vagy
elévülési
időben

elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

érintettek

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
Ide tartozik például érintettel folytatott levelezés.
Cél

Jogalap

az
önkéntes
érintettel
hozzájátörténő
rulás vagy
kapcsolatmegállatartás,
podás
felmerülő megkötése
kérdések, (GDPR 6.
kérések és cikk 1. b.)
egyebek
megválaszolása,
megoldása,
marketing/
értékesítési
aktivitás

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

minden
természetes
személy,
ideértve
szervezet
nevében,
képviseletében eljáró
természetes
személyt is,
aki az
egyszeri
információk
érésen túl
folyamatosan, vagy
rendszeresen
kapcsolatot
tart az
Adatkezelőv
el

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában

törlési
kérelemig,
vagy cél
megvalósulásáig, vagy
elévüléséig,
vagy az
érdek
megszűnéséig

elektronikusan és/vagy
papír alapon,
manuálisan
történik

érintettek

Időpont egyeztetés
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Az adatkezelés független attól, hogy az időpont egyeztetés milyen módon, milyen fórumon
keresztül történik.
Időpont egyeztetés tipikusan, de nem kizárólagosan személyesen vagy telefonon történik.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett
számára
időpont
biztosítása
és
kapcsolattartás

önkéntes
hozzájáruláson
alapul

Minden
természetes
személy,
akivel az
Adatkezelő
időpontot
egyeztet.

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában

ha annak van
egészségügyi
adat
vonatkozása,
akkor a
vonatkozó
határideig,
egyébként 5
évig

elektronikusan és/vagy
papír alapon,
manuálisan
történik

érintettek

Várólista vezetésével kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő 2015. november 1.-től nem végez várólistaköteles beavatkozásokat, így ezzel
kapcsolatos adatkezelést.
Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
Cél
az érintett
azonosítása, az
érintett
számára
megfelelő
szolgáltatás
nyújtása a
hozzájáruló
nyilatkozat
és/vagy a
megállapodás
rendelkezésein
ek
megfelelően,
valamint a
kapcsolattartás

Jogalap

Érintettek

Adatkateg
ória

MegállaMinden
Lásd az
podás
természetes adatkezelés
megkötése személy, aki
részletes
(GDPR 6.
az
megfogalcikk 1. b.), Adatkezelő mazásában
jogszabály
felé –
alapján
személyes
kötelező
adatainak
vagy
megadása
önkéntes
mellett –
hozzájábeleegyező
nyilatkozatot
rulás
ad és/vagy
vele
megállapodást köt
adott
szolgáltatás
igénybevételével
kapcsolatban

Időtartam

Mód

Forrás

egészségügyi
adat legalább
30 év, a
zárójelentés
legalább 50
év, a
képalkotó
diagnosztikai
eljárással
készült
felvételt az
annak
készítésétől
számított 10
év, a
felvételről
készített
leletet a
felvétel
készítésétől
számított 30

elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek
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év
bizonylat
alátámasztására: 2000.
évi C. törvény
169. § (2)
bekezdése
alapján
legalább 8 év
Betegnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik az érintetti adatok kezelése a napi ügymenethez kapcsolódóan függetlenül attól,
hogy milyen rendszerben történik, vagy hogy mi az nyilvántartás adott célja (ha ilyen létezik).
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategó
ria

Időtartam

Mód

Forrás

a betegek és
más
érintettek
nyilvántartása, a
gördülékeny
kapcsolattartás
elősegítése,
megtett
lépések
nyomon
követése

Önkéntes
hozzájárulás vagy
jogszabály
alapján
kötelező

Minden
természetes
személy, aki
az
Adatkezelő
páciense,
betege. A
betegadatokh
oz
kapcsolódhat
hozzátartozó,
törvényes
képviselő,
vagy beteg
által
meghatalmazott más
személy
adata is, így
az
adatkezelés
szempontjából e
személyek is
érintettek

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában.

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában.

Elektronikusan és
papír
alapon,
manuálisan

Érintettek

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek
Ide tartozik például az érintettről készített kép, vagy az érintettel készített interjú, stb., de nem
tartozik ide a kamerarendszer által készített felvétel.
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Példa az adatkezelésre: érintettel készített interjú publikálása.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett
hozzájárulásában
meghatározott cél

Önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, aki
előzetesen
hozzájárul
ahhoz, hogy
róla kép-,
videóés/vagy
hangfelvétel
készüljön

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában.

Érintett
kérésére
törlésig

elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettek

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az
adatkezelés
jogalapjának
bizonyíthatósága,
valamint a
hozzájárulás
teljesítése
(elszámoltathatóság
elve),
valamint
kapcsolattartás.

Önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, aki
adatainak
valamilyen
célból
történő
kezeléséhez
hozzájáruló
nyilatkozatot
ad az
Adatkezelő
számára

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában.

elévülésig
vagy
törlésig

elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan

Érintettek

Kamerarendszer üzemeltetés
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategór
ia

Időtartam

Mód

Forrás

Kamerasza

az

Minden

Lásd az

2005. évi

elektroniku

Érintettek
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bályzatban
meghatáro
zott célok,
így pl.
vagyonvéd
elem,
személyés testi
épség
védelme,
stb.

Adatkezel
ő jogos
érdeke

természetes
személy, aki
térfigyelő
kamerarends
zerrel
megfigyelt
területre
bemegy,
illetve ott
tartózkodik

adatkezelés
részletes
megfogalma
zásában

CXXXIII.
san,
törvény 31.
automatizál
§ 2. bek.
tan történik
(felhasználás
hiányában a
felvételtől
számított 3
munkanap),
különleges
esetben 30
nap

Adatközlés (harmadik személy felé)
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategór
ia

Időtartam

Mód

Forrás

konkrét
célt az
érintett,
jogszabály,
az
Adatkezel
ő vagy a
közlés
címzettje
határozza
meg

hozzájárul
ás, jogi
kötelezetts
ég
teljesítése,
megállapo
dás, jogos
érdek

Minden
természetes
személy,
akinek
adatát az
Adatkezelő
közli
harmadik
személlyel

lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalma
zásában.

elévüléséig
vagy vagy
ha
jogszabály
előír
adatkezelés
időtartamot
(lásd
Eüatv.),
akkor az
abban
meghatározo
tt határideig.

elektroniku érintettek
san és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással
kapcsolatos adatkezelés.
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategó
ria

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi
teljesítés
elősegítése,
ellenőrzése

jogi
kötelezettség
teljesítése
és/vagy
megálla-

Minden
természetes
személy, aki
felé az
Adatkezelő
által
kezdemé-

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában.

Elévüléséig
vagy a 2000.
évi C.
törvény 169.
§ (2)
bekezdése
alapján

Elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan

Érintettek
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podás

legalább 8
évig

nyezett
átutalás
történik,
továbbá
minden
természetes
személy, aki
bankon
keresztül
történő
átutalással
kíván
pénzügyileg
teljesíteni az
Adatkezelő
számára

történik

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok
kezelését is
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategó
ria

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés,
kapcsolattartás

Önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, aki
az
Adatkezelő
által
meghirdetett
álláspályázatra, vagy
kiírt
álláspályázat
nélkül
jelentkezik

Lásd az
adatkezelés
részletes
megfogalmazásában.

6 hónapig
jogos
érdekből, a
hozzájárulásban
meghatározott ideig
vagy érintett
törlési
igényének
teljesítéséig

Elektronikusan
és/vagy
papír
alapon,
manuálisan

Érintettek
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