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PREAMBULUM
A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: KRIO Intézet; Székhely: 1026 Budapest, Kelemen László utca 12.)
kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemi szabályok betartására, különös
tekintettel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során kezelt egészségügyi
adatok jogszerű kezelésére.
A jogalkotó felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük,
valamint a számítástechnika széles körű elterjedése miatt fokozott oltalomban
kell részesíteni, ugyanakkor ezen adatok kezelése az egészségügyi ellátás során
elengedhetetlenül szükséges, ezért megalkotta az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényt.
Az egészségügyi adatkezelési törvény. már az 1. §-ban rögzíti a törvény célját:
meghatározni az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok és
az azokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait.
Személyes adatot csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és
mértékben lehet kezelni.
Adatkezeléssel, illetve egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket tartalmaz 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.), továbbá a
személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról 1996. évi XX. törvény.(a továbbiakban: Amtv.), az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (a továbbiakban: GDPR), illetve az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvényt (a továbbiakban: Eüak.).
Tekintettel arra, hogy a KRIO Intézet alapvetően sejt- és szövetbanki
tevékenységgel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatást végez, ezért számos olyan,
a vonatkozó jogszabályok által előírt azonosítási kötelezettség terheli
Intézetünket, amelyek betartása garanciális jellegű a Páciensek számára.
Mivel a KRIO Intézet legfontosabb feladata a magas szintű, eredményes
egészségügyi szolgáltatás biztosítása, amelynek elengedhetetlen részért képezi a
jogszerű adatkezelés és a betegjogok biztosítása alapján az ezzel kapcsolatos
részletes tájékoztatás, ezért a jelen Szabályzatban összefoglaltuk a tudnivalókat.
Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a jelen Szabályzatot még az egészségügyi
szolgáltatás igénybevétele előtt nagyon alaposan tanulmányozzák át!
Intézetünkben a feldolgozás, minősítés és fagyasztás az AABB (Advancing
Transfusion and Cellular Therapies Worldwide) nemzetközi előírásainak
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megfelelően, szigorúan ellenőrzött, steril, zárt rendszerben történik, ami garancia
arra, hogy a minta bármely nemzetközi terápiás központban felhasználásra
kerüljön.
Minőségbiztosítási folyamataink az ISO 9001:2015 szabvány követelményeit
kielégítik, továbbá a Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 14001:2005
szabvány követelményeinek is eleget teszünk.
A háromévenkénti felülvizsgálatokat és a rendszeres auditokat mindkét
rendszerünk esetében az SGS Hungária Kft. végzi.
Amennyiben kedves Ügyfeleinknek bármilyen kérdése lenne a jelen
Szabályzattal vagy általában az egészségügyi adatkezeléssel kapcsolatosan,
akkor forduljanak hozzánk bizalommal, készséggel válaszolunk minden
kérdésükre írásban. Megkeresésüket az adatvedelem@krio.hu e-mail címen,
postai úton a 1026 Budapest, Kelemen László utca 12. számra címzett levélben,
illetve az alábbi telefonszámon tehetik meg: Telefon: +36/1/414-0130.

KRIO Intézet Zrt.
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I.
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény1
–kivonat–

2. § E törvény hatálya kiterjed
a) minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint annak szakmai felügyeletét,
ellenőrzését végző szervezetre és természetes személyre (a továbbiakban:
egészségügyi ellátóhálózat), valamint minden olyan jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre és természetes személyre, amely vagy
aki egészségügyi és személyazonosító adatot kezel (a továbbiakban: egyéb
adatkezelő szerv),
b) minden, az egészségügyi ellátóhálózattal, valamint az egyéb adatkezelő
szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe
vevő természetes személyre, függetlenül attól, hogy beteg-e vagy egészséges (a
továbbiakban: érintett), valamint
c) az e törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és
személyazonosító adatra.
3. § E törvény alkalmazásában
a) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a
halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az
egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat
befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
Amennyiben a 4. § (1) bekezdése szerinti célból indokolt, a szexuális szokásokra
vonatkozó adat is egészségügyi adatnak minősül;
b) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési
hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely,
a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy
ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett
azonosítására;
c) gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére,
továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása,
gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten
tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére,
ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett
vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást,
valamint a szülészeti ellátást is;
1
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d) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban
lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel
kapcsolatban megismert egyéb adat;
e) 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;
f) kezelést végző orvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával
kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében
beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért
felelősséggel tartoznak;
g) betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész;
h) --i) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, aki vagy amely az e törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi
és a hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult,
j) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő,
valamint a testvér és az élettárs;
k) sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás,
amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett
közvetlen
életveszélybe
kerülne,
illetve
súlyos
vagy
maradandó
egészségkárosodást szenvedne;
…

Az adatkezelés célja
4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
b a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve
a szakfelügyeleti tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
intézkedések megtétele.
e) a betegjogok érvényesítése.
(2) Egészségügyi és személyazonosító adatot
az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl - törvényben meghatározott esetekben - az alábbi célból
lehet kezelni:
a) egészségügyi szakember-képzés,
b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás
tervezése, szervezése, költségek tervezése,
c) statisztikai vizsgálat,
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d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
e) az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi
ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek
munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el,
valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak
ellátása,
f) a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben
az az egészségi állapot alapján történik, valamint a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása,
g) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás
terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a
gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési
szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti
szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az
ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások
megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése
érdekében,
h) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben
meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
i) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben
meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében,
j) közigazgatási hatósági eljárás,
k) szabálysértési eljárás,
l) ügyészségi eljárás,
m) bírósági eljárás,
n) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése,
gondozása,
o) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen
tevékenység
munkaviszony,
közalkalmazotti,
kormányzati
szolgálati,
közszolgálati vagy állami szolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy
egyéb jogviszony keretében történik,
p) közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre
való alkalmasság megállapítása,
q) a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség
teljesítésére való alkalmasság megállapítása,
r) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő
ellenőrzés.
s) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos
kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében.
t) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott
expozíciós eseteket is - kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges
munkavédelmi intézkedések megtétele.
u) az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás.
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v) eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen
gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása,
w) betegút-szervezés.
x) az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az
egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata
és fejlesztése,
y) az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése,
z) az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos
gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia
kialakítása érdekében.
zs) az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó
jogok érvényesítése.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az
érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban
együtt: törvényes képviselő) - megfelelő tájékoztatáson alapuló - írásbeli
hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.
(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan
egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. § (1) Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és
személyazonosító adat kezelésére - amennyiben e törvény másként nem
rendelkezik - JOGOSULT
a) a betegellátó,
b) az intézményvezető, valamint
c) az adatvédelmi felelős.
d) --(2) --(3) A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel
kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi
szempontból veszélyeztetett személy, valamint az ilyen személyekkel kapcsolatos
egészségügyi és személyazonosító adatot kezelő az egészségügyi és
személyazonosító adatot, illetve telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget
a) az érintett kezelését végző orvos,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy
szerv, valamint
e) az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett
Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) végrehajtása
körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel rendelkező
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alkalmazottja részére - kérésükre - a közegészségügyi-járványügyi cél által
indokolt körben köteles haladéktalanul és ingyenesen átadni.
(4) A (3) bekezdés alapján megszerzett és kezelt adatokat kizárólag nemzetközi
horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet megelőzése és kezelése
érdekében, a nemzeti NER tájékoztatási központ részére lehet továbbítani.
6. § Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során
biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel
szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

A gyógykezelés céljából történő adatkezelés
7. § (1) Az adatkezelő - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -, továbbá az
adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.
(2) Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve
törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül,
valamint
b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint
kötelező.
(3) 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.
(4) A (3) bekezdés szerinti jog
a) az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott
személyt,
b) az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű
magánokiratban felhatalmazott személyt
illeti meg.
(5) A beteg életében, illetőleg halálát követően, az érintett házastársa,
egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján akkor is jogosult a (3) bekezdés szerinti jog gyakorlására, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint
leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából
van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való
következtetés nem lehetséges.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a
megismerése lehetséges, amelyek az (5) bekezdés a) pontja szerinti okkal
közvetlenül összefüggésbe hozhatóak.
(7) Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója,
valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő
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vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző
gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi
dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot
kapni.
8. § A betegellátót - az érintett választott háziorvosa, valamint az igazságügyi
szakértő kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben
is köti, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme megállapításában, illetve a
gyógykezelésben vagy műtétnél nem működött közre, kivéve, ha az adatok
közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése
érdekében szükséges.
9. § (1) Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző
orvos, illetve a tisztiorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a
kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi adat felvétele szükséges
a 4. § (1) bekezdése szerinti célból.
(2) Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a
kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához
szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot.
10. § (1) A 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti célból történő adatkezelés és
adatfeldolgozás esetén az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és
személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók. Az
egészségbiztosítási szervnek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 81. §-ában meghatározott feladata
ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az egészségügyi
ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és
összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. A különböző
forrásból származó egészségügyi és személyazonosító adatokat csak addig az
időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a
gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések
megtétele érdekében feltétlenül szükséges.
(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásánál az egészségügyi ellátóhálózaton belüli
egészségügyi és személyazonosító adatok továbbítására és összekapcsolására - a
4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon túl - a 4. § (2) bekezdésében
meghatározott célok esetén csak akkor kerülhet sor, ha azok az egészségügyi és
betegellátó rendszer működésével közvetlenül összefüggnek.
(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az érintett
betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható,
amely a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése alapján a gyógykezelés érdekében
fontos, kivéve, ha ezt az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba
vett nyilatkozatában megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt az
érintettet tájékoztatni kell. A 13. § szerinti esetekben az érintett tiltása ellenére
is továbbítani kell az egészségügyi és személyazonosító adatot."
(3) A (2) bekezdés szerinti adattovábbítás esetén sem lehet - a 11. § (3)
bekezdésében és a 13. §-ban foglaltak kivételével - az érintett hozzájárulása
nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függő,
korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.
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(4) Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel
összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat
továbbítható.
11. § (1) A kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó
egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja, és - amennyiben az
érintett ezt kifejezetten nem tiltotta meg - azokat továbbítja az érintett választott
háziorvosának.
(2) A háziorvos az érintettet - kérelmére - tájékoztatja a rendelkezésére álló
egészségügyi adatokról.
(3) Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos a 4. § (1) bekezdése szerinti
cél érdekében - ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg - jogosult az érintett
által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás
adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv
elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. A háziorvos a hozzá
bejelentkezett biztosított adatait ismerheti meg. Az érintettet a kezelést végző
orvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetőségéről. Az érintett a
tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, postai úton vagy
elektronikus úton juttatja el.
(4) A (3) bekezdés szerinti egyedi adatbetekintésre, illetve adatkezelésre történő
felhatalmazás nem jogosítja fel a kezelőorvost sem az adatok esetleges
továbbadására, sem más célú felhasználására.
12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről
történő szolgáltatása - az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt
személyazonosító adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével - önkéntes.
(2) Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi
ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító
adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét)
tájékoztatni kell.
(3) Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az
önkéntességet vélelmezni kell.
13. § Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására
egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,
a) ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1. számú mellékletben
felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű
mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, kivéve a 15. § (6) bekezdése
szerinti esetet,
b) ha arra a 2. számú mellékletben felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok
elvégzéséhez van szükség,
c) heveny mérgezés esetén,
d) ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási
eredetű megbetegedésben szenved,
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e) ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése,
egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
f) ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás,
illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv
a vizsgálatot elrendelte,
g) ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény
szerinti ellenőrzés céljából van szükség.
14. § (1) A gyógykezelés során a kezelést végző orvoson és az egyéb betegellátó
személyeken kívül csak az lehet jelen, akinek jelenlétéhez az érintett hozzájárul.
Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és
méltóságának tiszteletben tartásával
a) más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli,
b) a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre
fogvatartott személy esetében kerül sor,
c) a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja,
amennyiben a gyógykezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetésvégrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a
gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása
céljából erre szükség van,
d) a b)-c) pontok szerinti személyek, ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi
biztonsága ezt indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban
van.
(1a) A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésére
szolgáló vény elektronikus kezelésű is lehet. Az elektronikus vényre vonatkozó
részletszabályokat az egészségügyért felelős miniszter rendeletben határozza
meg.
(2) Az érintett hozzájárulása nélkül is jelen lehet a 17. § (2) bekezdésében
meghatározott személyeken túl az,
a) aki az érintettet az adott betegség miatt korábban gyógykezelte,
b) akinek erre az intézményvezető vagy az adatvédelemért felelős személy
szakmai-tudományos célból engedélyt adott,
kivéve, ha ez ellen az érintett kifejezetten tiltakozott.
14/A. § (1) Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése
esetén a vényen fel kell tüntetni
a) az érintett nevét, lakcímét, születési dátumát,
b) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén az a) pontban
foglaltak mellett az érintett TAJ-számát, betegségének a betegségek nemzetközi
osztályozása szerinti kódját (BNO kód), valamint
c) közgyógyellátott beteg esetén az a) és b) pontban foglaltak mellett a
közgyógyellátási igazolvány számát.
d) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT)
útján rendelt vény esetében az a)-c) pontban foglaltak mellett az érintett nemét,
ezen kívül az érintett TAJ számát, vagy ennek hiányában más, az érintett
azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számát.
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…
25. § Egészségügyi és személyazonosító adatot közigazgatási hatósági eljárás,
illetve az érintettnek intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet
továbbítani, ha arra az érintett jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei
teljesítéséhez van szükség.
26. § Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az
egészségügyi és személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy
(törvényes képviselője) írásbeli hozzájárulását be kell szerezni. Nincs szükség a
hozzájárulásra a 13. §, a 20. § (3) bekezdése és a 23. § (1) bekezdés a) pont
szerinti esetekben azzal, hogy polgári peres eljárás során a harmadik személyt
érintő - szexuális úton terjedő fertőző betegségre vonatkozó - egészségügyi adat
nem adható ki.
27. § A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi
korlát nélkül továbbítható.
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Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása
28. § (1) Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi
és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az
adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás
címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
(2) A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer,
amely biztosítja az adatok 6. § szerinti védelmét.
(3) A kezelést végző orvos az általa vagy az egyéb betegellátó által felvett
egészségügyi adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és
intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.
29. § (1) A betegellátó nyilvántartja
a) azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott vagy valószínűsíthető, hogy az
1. számú melléklet szerinti fertőző betegségben szenvednek. Ezzel
összefüggésben nyilván kell tartani a megelőző gyógyszeres kezelésre, a
szűrővizsgálatra, a járványügyi megfigyelésre, a járványügyi ellenőrzésre, a
járványügyi zárlatra kötelezett személyeket,
b) a védőoltásra kötelezett személyeket,
c) azokat, akik kábítószer-élvezők, gyógyszert kóros mértékben fogyasztók,
illetve egyéb, hasonló jellegű függőséget okozó anyagot használnak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, továbbá a védőoltásban részesített
személyeket a tisztiorvos is nyilvántartja.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti személyekre vonatkozó egészségügyi és
személyazonosító adatokat egymástól elkülönítetten kell tárolni.
(4) A háziorvos a hozzá bejelentkezett érintett kórtörténetében tartja nyilván
annak - általa ismert - valamennyi egészségügyi adatát.
(5) A gyógyszerész nyilvántartást vezet az orvosi rendelvényre kábítószert
igénybe vett érintettekről.
30. § (1) Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással
készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell
megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy
tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is
nyilvántarthatok. Ha a további nyilvántartás nem indokolt - a (3) bekezdés
kivételével - a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
(2) Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől
számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30
évig kell megőrizni.
(3) Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van,
a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.
(4) A dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén - az (5) bekezdés
kivételével
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a) a tudományos jelentőségű egészségügyi dokumentációt a (3) bekezdés szerinti
levéltárnak,
b) az egyéb egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek
kell átadni.
(5) Amennyiben a dokumentációt kezelő jogutód nélkül szűnik meg, de az általa
korábban ellátott feladatokat más szerv látja el,
a) a dokumentációt kezelő megszűnésének időpontját megelőző tíz évben
keletkezett egészségügyi dokumentációt a feladatot ellátó szerv,
b) az a) pont alapján átadásra nem kerülő egészségügyi dokumentációt a 30. §
(4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelő
részére kell átadni.
(6) A meg nem semmisített, illetve a (2) bekezdés szerinti levéltárnak átadott
egészségügyi dokumentációra e törvény előírásai értelemszerűen vonatkoznak.
(6a) A betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő eljárása során keletkezett egészségügyi és személyazonosító adatot is tartalmazó - dokumentációt az eljárás
befejezését követően át kell adni a (4) bekezdés b) pontja szerinti szervnek.
(7) A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója
vagy nyújtója a papíralapú vényeket, illetve elektronikus vény kiváltásakor az
emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
rendelet szerint nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg, azzal, hogy ha a
működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer
rendelésére jogosult személy által rendelt vényköteles gyógyszer kiadásának
alapjául szolgáló külföldi vény visszaadásra kerül, a vény másolatát kell
megőrizni és az expediálás tényét a vény eredeti példányán fel kell tüntetni.
Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati
segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú
vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A
kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat
meg kell semmisíteni.
…
(8) Az adatmegőrzés érdekében folyamatosan biztosítani kell, hogy az
adathordozó az adott technikai feltételek mellett olvasható maradjon, vagy
olvasható állapotba kerüljön.
…
31. § (1) Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően - úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg
felvett adat megállapítható legyen.
(2) A nyilvántartott adatokról, az egészségügyi dokumentációról az adatkezelő
hiteles másolatot készít, ha ezt az adatbiztonság vagy a tárolt adatok fizikai
védelme, illetve az e törvényben előírt adatközlési kötelezettség szükségessé
teszi. A hiteles másolat adattartalmára vonatkozóan a 6. §-ban foglalt
rendelkezések az irányadók.
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32. § (1) Az egészségügyi intézményen belül az egészségügyi és
személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot
kezelő intézmény vezetője felelős.
(2) Az intézményvezető tevékenysége során
a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
b) ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve
adatfeldolgozással összefüggő tevékenységét,
c) kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett
új technológiák és eszközök alkalmazását,
d) biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek
adatkezelési oktatását,
e) tudományos kutatás esetén [21. § (1) bekezdés] engedélyezi az egészségügyi
dokumentációba való betekintést,
f) kijelöli az adatvédelmi felelőst (felelősöket),
g) ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét,
h) gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről,
i) dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további
tárolásáról vagy megsemmisítéséről.
(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjai szerinti tevékenységet az adatvédelmi felelős is
elláthatja.
(4) A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztató munkáltató
esetén az intézményvezető - szervezeti egységenként - adatvédelmi felelőst jelöl
ki. Adatvédelmi felelősnek
a) szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy
b) legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy,
vagy
c) felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésben legalább 2 év
gyakorlatot szerzett személy
jelölhető ki.
32/A. § A gyógykezelés érdekében felvett egészségügyi és személyazonosító
adatokat tartalmazó, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató által vezetett
elektronikus nyilvántartással kapcsolatban szerződés alapján adatfeldolgozást
végző adatfeldolgozó szervezet az adatfeldolgozási szerződés megszűnésekor az
adatkezelő egészségügyi szolgáltatótól átvett adatállományt köteles díjmentesen,
elektronikusan visszaszolgáltatni az adatkezelő rendelkezései szerint.
33. § (1) Az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli intézmény, illetve szerv vagy
személy (a továbbiakban: nem egészségügyi intézmény) a feladatai ellátásához
szükséges mértékben a 4. § szerinti célból kezelhet egészségügyi és
személyazonosító adatot.
(2) Az érintett elhelyezésére vagy gondozására szolgáló nem egészségügyi
intézmény kezelheti az érintettnek minden olyan egészségügyi és
személyazonosító adatát, amely az intézményi elhelyezés, gondozás
szempontjából szükséges.
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(3) A nem egészségügyi intézmény adatkezelésére - a 34-35. §-ban foglalt
eltérésekkel - a II. fejezet rendelkezései értelemszerűen irányadók.
…
…
***
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II.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről2
–kivonat–

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
24. § (1) A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi
dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy - a 135. §-ban
foglaltak figyelembevételével - egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
(2) Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban
szereplő adattal a beteg rendelkezik.
(3) A BETEG JOGOSULT
a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
b) a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy
másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni,
d) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor a 137. § a) pontja szerinti
zárójelentést kapni,
e) a 137. § b) pontjában foglaltak szerint a járóbeteg-szakellátási tevékenység
befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni,
f) egészségügyi adatairól - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos
véleményt kapni.
(4) A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a
kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai
véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az
adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az
eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
(5) Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy
magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre
vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a (3)
bekezdésben említett egyéb jogosultság.
(6) Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1) és
(2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és
cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása
tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési
jog a beteget, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ilyen
személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.
2
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(7) A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának
ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá
vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy
azokról másolatot készíttessen.
(8) A beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott
teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy
jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról másolat
készítésére.
(9) A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona,
testvére, valamint élettársa - írásos kérelme alapján - akkor is jogosult az
egészségügyi adat megismerésére, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint
leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való
következtetés nem lehetséges.
(10) A (9) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a
megismerése lehetséges, amelyek a (9) bekezdés a) pontja szerinti okkal
közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Az egészségügyi adatokra vonatkozó
tájékoztatást a beteg kezelőorvosa, illetve az egészségügyi szolgáltató
orvosszakmai vezetője adja meg, az orvosi tájékoztatásra vonatkozó előírásoknak
megfelelően, - szükség esetén - a kérelmező kezelőorvosával való szakmai
konzultáció alapján.
(11) A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint
örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a
halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi
adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint
azokról kivonatot, másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni.
(12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és
védelmének részletes szabályait külön törvény állapítja meg.
(13) Az egészségügyi dokumentációt nyilvántartó szervet a Kormány rendeletben
jelöli ki.

Az orvosi titoktartáshoz való jog
25. § (1) A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő
személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes
adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat
bizalmasan kezeljék.
(2) A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható
kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi
adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
(3) Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is
közölni kell, amennyiben ezt
a) törvény elrendeli,
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b) mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.
(4) Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását, gondozását
végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek
ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet.
(5) A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok
a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve
azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem
rendelkezik.
(6) A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan
körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne
láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető
állapot esetén ez elkerülhetetlen.
(7) A betegnek joga van megnevezni azt a személyt, akit fekvőbeteggyógyintézetbe történő elhelyezéséről, egészségi állapotának alakulásáról
értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni. A beteg által
megnevezett személyt a fekvőbeteg-gyógyintézet köteles értesíteni a beteg
elhelyezéséről és annak megváltoztatásáról, valamint egészségi állapotának
jelentős mértékű változásáról.
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Dokumentációs kötelezettség
136. § (1) A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az
egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell
vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
(2) Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni
a) a betegnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító
adatait,
b) cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, valamint - ha a beteg kéri a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogató nevét, lakcímét,
elérhetőségét, továbbá kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy
teljesen korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő
nevét, lakcímét, elérhetőségét,
c) a kórelőzményt, a kórtörténetet,
d) az első vizsgálat eredményét,
e) a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a
vizsgálatok elvégzésének időpontját,
f) az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló
betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
g) egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati
tényezők megnevezését,
h) az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
i) a gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét,
j) a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
k) a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
l) a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott
tájékoztatás tartalmának rögzítését,
m) a beleegyezés [15. § (3) bekezdés], illetve visszautasítás (20-23. §) tényét,
valamint ezek időpontját,
n) minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással
lehet.
(3) Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
a) az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
b) a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
c) az ápolási dokumentációt,
d) a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint
e) a beteg testéből kivett szövetmintákat.

137. § Az egészségügyi szolgáltató
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a) több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén vagy
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően az ellátás adatait összefoglaló
zárójelentést,
b) miniszteri rendeletben meghatározott járóbeteg-szakellátási tevékenység
befejezésekor, a beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló
adatokat tartalmazó ambuláns ellátási lapot készít és - a 14. § (1) bekezdésében
foglalt eset kivételével - azt a betegnek átadja.

Titoktartási kötelezettség
138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt minden a beteg
egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás
nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli
korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az
adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve
közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte
meg.
(2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg
felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja
elő.
***
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III.
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról3

3. § E törvény alkalmazása során:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
…
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését
adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
- kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése,
tárolása,
megváltoztatása,
felhasználása,
lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3
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13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása
többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adaton végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
…
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása,
így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés.
Az adatkezelés elvei
4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,
amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha
az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy
az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni,
ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az
érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy
tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem
üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti
munkaszüneti napon nem kerülhet sor
Az adatkezelés jogalapja
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
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a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a
továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor
kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett
nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben
biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből
törvény elrendeli, vagy
c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken
alapuló célból elrendeli.
…
6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,
vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból
nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét
vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges.
(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény
alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett
aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
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b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági
eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében,
az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok
tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott
személyes adatok tekintetében.
(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta
meg.
Az adatbiztonság követelménye
7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és
végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
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(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a
technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül
azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
…
Adattovábbítás külföldre
8. § (1) Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy
adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére
akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző
adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és
- a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve - a harmadik országban az átadott
adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelő szintű védelme.
(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban foglalt
jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés,
illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális
szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy
c) az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak
megfelelően történik.
(3) Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről,
valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés
végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból,
feltételekkel és adatkörben - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek
hiányában is - továbbíthatók harmadik országba.
(4) Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha
Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Az érintettek jogai és érvényesítésük
14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy
zárolását.
15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
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időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
(1a) Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső
adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(1b) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az
(1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről
szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit
tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti.
(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
(3) Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére
irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az
adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes
adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb
időtartam nem állapítható meg.
(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható
meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A
már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében,
valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel,
hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került
sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet
a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet
követő év január 31-éig értesíti.
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17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az
adatkezelő helyesbíti.
(2) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem
vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag
védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.
(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az
érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja
az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága
érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi
érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint
a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a
munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása
céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az
érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
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Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) 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 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés
szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás
nyilvánosságra hozatalával is.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk
nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
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(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével
nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz
fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett
tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés
közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a
22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az
adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő
felvilágosítást
kérhet
az
adatátadás
meghiúsulásával
kapcsolatos
körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az
adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles
megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától,
de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat
bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.
Bírósági jogérvényesítés
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban
meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(3) A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Kártérítés és sérelemdíj
23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát
megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül
az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
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jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
38. § (1) A Hatóság autonóm államigazgatási szerv.
(2) A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és
a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének
ellenőrzése és elősegítése.
…
52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
…
60. § (1) A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a
Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, a (4) bekezdésben meghatározott
esetben adatvédelmi hatósági eljárást indít.
***
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IV.
Egyéb kapcsolódó, speciális adatkezeléssel kapcsolatos szabályok
IV/1.
1996. évi XX. törvény
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról4
–kivonat–
2. § (1) E törvény hatálya az e törvényben meghatározott azonosító kódokra, az
azonosító kódok használatára feljogosított adatkezelőkre és adatkezelésekre, a
velük érintettként kapcsolatba kerülő polgárokra, az összerendelési
nyilvántartásra és az összerendelési nyilvántartáshoz az e törvény szerint
kapcsolódó nyilvántartásokra, valamint az összerendelési nyilvántartás által e
törvény szerint érintett azonosító kódok és más egyedi azonosítók használatára
feljogosított adatkezelőkre terjed ki.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a más törvényben meghatározott
személyazonosítási módokra, valamint a kizárólag belső azonosításra szolgáló
technikai kódokra.
(3) E törvényt az adó- és vámügyi eljárásokban képzett azonosító kódokra is
alkalmazni kell.

Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazása során
…
f) egészségügyi ellátóhálózat szerve: az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv
vagy polgár, függetlenül attól, hogy tevékenységét milyen szervezeti vagy
tulajdoni formában végzi;
…

Általános rendelkezések
4. § (1) A polgárt
a) természetes személyazonosító adataival,
b) a természetes személyazonosító adatokból kiválasztott, az adatkezelés célja
szerint szükséges és megfelelő mértékű adattal vagy
c) törvényben meghatározott esetben családi és utónevével, valamint az e
törvényben meghatározott azonosító kóddal (a továbbiakban együtt: azonosítási
módok) kell azonosítani.
(2) A polgárt saját maga azonosítása céljából csak egy azonosítási mód
alkalmazására lehet kötelezni.
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Legutóbbi módosítás: 2016.01.15.
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(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a polgár az (1) bekezdés szerinti
adatok igazolásának módját szabadon megválaszthatja.
(4) Természetes személyazonosító adat a polgár
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
b) születési helye,
c) születési ideje és
d) anyja születési családi és utóneve.
Az azonosító kód
5. § (1) Az azonosító kód olyan, matematikai módszerrel képzett, különleges
adatra nem utaló számjegysor, amely a polgárt az adatkezelés során
egyértelműen azonosítja.
(2) Az azonosító kód személyes adat, ezért azt kezelni és továbbítani csak
törvényben meghatározott szabályok szerint lehet.
6. § (2)
Az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási és a
magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódja a
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám), melynek
képzési szabályait a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító,
melynek képzési szabályait a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az adatkezelő az érintettel, illetve más adatkezelővel való,
meghatározott célú kapcsolattartása során csak azt az azonosító kódot
használhatja, amelyre a feladatot meghatározó törvény őt felhatalmazza.
(2) Az az adatkezelő, akit törvény azonosító kód használatára nem hatalmaz fel,
a 6. §-ban meghatározott azonosító kódot csak a polgár előzetes, írásbeli
hozzájárulása vagy az ügyintézési rendelkezésében tett hozzájárulása alapján
használhatja fel.
(3) A polgárt a hozzájárulás megadása, megtagadása, illetve visszavonása miatt
hátrány nem érheti, a hozzájárulás megadásáért bármilyen előny kilátásba
helyezése tilos.
(4) Az az adatkezelő, aki törvényi felhatalmazás alapján egynél több azonosító
kód használatára jogosult, a különböző azonosító kódokat tartalmazó
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
Az adóazonosító jel
11. § (1) Az adóazonosító jelet az állami adóhatóság képezi.
15. § (1) Az adóigazolványt a polgár köteles megőrizni, és annak adatait
felhívásra - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett megismerhetővé tenni az adóhatóság, valamint az adózással kapcsolatban
adatszolgáltatásra kötelezett szerv számára.
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19. § Az állami adóhatóság részére törvény alapján adatszolgáltatásra kötelezett
szerv az adóazonosító jelet e feladata teljesítésével összefüggésben használhatja.
A TAJ szám és annak használata
21. § (1) A TAJ számot az egészségbiztosítási szerv képezi.
(2) A 8. § (1) bekezdés szerinti hatósági igazolvány tartalma:
a) családi és utónév,
b) születési idő,
c) TAJ szám, valamint
d) a kiállító szerv bélyegzőlenyomata és a kiállító személy aláírása.
(3) A TAJ számról szóló hatósági igazolványt az egészségbiztosítási szerv állítja
ki és juttatja el az érintett részére.
(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági igazolvánnyal egy tekintet alá esik a TAJ
szám igazolására e törvény hatálybalépése előtt kiadott hatósági bizonyítvány.
(5) A (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány tartalma:
a) családi és utónév,
b) születési családi és utónév,
c) születési hely, idő,
d) anyja neve,
e) TAJ szám,
f) a hatósági bizonyítvány kiállításának időpontja.
(6) E törvény 8. §-ának (1) bekezdése szerinti hatósági igazolvánnyal esik egy
tekintet alá a külön törvény szerint kiállított, az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságot is igazoló okirat.
(7) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv az újszülött családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
állampolgárságát, valamint lakcímét közli az egészségbiztosítási szervvel. Az
újszülött részére az egészségbiztosítási szerv a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján a
TAJ-számot tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból adja ki.
22. § Azt a polgárt, aki nem rendelkezik TAJ számmal, de jogosulttá válik
egészségügyi szolgáltatásra, munkanélküli vagy szociális ellátásra, külön
kérelemre külön törvény alapján, az egészségbiztosítási szerv TAJ számmal látja
el.
23. § A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból
kezelhetik:
a) a társadalombiztosítási szerv, …;
b) a társadalombiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatás teljesítésének és
igénybevételének ellenőrzése céljából;
c) az egészségügyi ellátóhálózat szerve az alap- és szakellátással, a
gondozóhálózati ellátással, a vérellátással és a mentéssel kapcsolatban, továbbá
a közegészségügyi-járványügyi érdekből végzett feladatával összefüggésben,
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valamint a szociális intézmény a szakellátással kapcsolatos feladatának ellátása
céljából;
d) az egészségügyi államigazgatási szerv
…
k) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője az Egészségügyi
Szolgáltatási Tér útján történt adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, az
érintett tájékoztatása, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:
Eüak.) 35/F. §-a, 35/J. és 35/K. §-a, valamint 35/M. §-a szerinti szolgáltatások
működtetése céljából,
l) az Eüak. 35/H. §-a szerinti elektronikus önrendelkezési nyilvántartást vezető
szerv az érintettek önrendelkezési nyilatkozatainak érvényesítése és
nyilvántartása céljából,
m) az Eüak. 35/L. §-a szerinti elektronikus betegségregiszterek kapcsolati
kódjának képzése és nyilvántartása céljából."
24. § A TAJ szám továbbítására jogosultak:
a) a társadalombiztosítási szervek …
b) az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi ellátóhálózat szervei részére
feladatkörükben, külön törvényben meghatározott esetben,
c) az egészségügyi ellátóhálózat szerve, a társadalombiztosítási szervnek, az
egészségügyi szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének ellenőrzése céljából;
d) az egészségügyi ellátóhálózat szervei egymás között, az alap- és
szakellátással, a gondozóhálózati ellátással, a vérellátással, valamint a
mentésüggyel kapcsolatban, továbbá közegészségügyi-járványügyi feladataikkal
összefüggésben;
e) az egészségügyi államigazgatási szervek egymás között, közegészségügyijárványügyi feladataikkal összefüggésben;
f) az egészségügyi ellátóhálózat szerve, az egészségügyi államigazgatási szerv
részére a közegészségügyi-járványügyi feladatokkal összefüggésben;
g) az egészségügyi ellátóhálózat szerve a 23. § e) pontja szerinti szerveknek a
szociális ellátás megállapításával összefüggésben;
…
25. § (1) A 23. és 24. §-ban meghatározott szerv kérésére a polgár személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett - TAJ számát köteles
megismerhetővé tenni.
(2) A polgár az (1) bekezdés szerinti megismerhetővé tételt az összerendelési
nyilvántartásra irányadó rendelkezések szerint is biztosíthatja, amennyiben
ennek műszaki feltételei adottak.
…
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IV/2.
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei
adatkezelési szempontból
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben5
–kivonat–
166. § (1) Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként (a
továbbiakban: reprodukciós eljárás)
a) testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
b) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel
végzett mesterséges ondóbevitel,
c) ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és
embrióbeültetés,
d) embrió adományozással végzett embrióbeültetés,
e) --f) a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét,
valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb
módszer
alkalmazható.
…

Ivarsejt-adományozás és -letét
170. § (1) Reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás
céljából ivarsejt adományozható, amely kizárólag az adományozás szerinti célra
használható fel.
(2) Egyazon reprodukciós eljárás végzése során csak azonos személy által
adományozott ivarsejtek használhatóak.
(3) Ivarsejt adományozásáért ellenérték nem kérhető és nem adható. Az
adományozónak az adományozással összefüggő szükséges és igazolt költségeit,
valamint jövedelemkiesését - miniszter rendeletében meghatározott körben és
feltételek mellett - meg kell téríteni.
171. § (1) Ivarsejtet bármely - reprodukciós eljárás céljából történő adományozás
esetén 35. életévét be nem töltött - cselekvőképes személy adományozhat, aki
megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.
(2) Ivarsejtet reprodukciós eljárás végzésére, valamint hímivarsejtet sejtbanki
tevékenységen belül ivarsejtbanki tevékenység végzésére jogosító, az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti működési
engedéllyel rendelkező, illetve ivarsejtet ivarsejt kutatására jogosult
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Legutóbbi módosítás: 2018.05.18.
37

egészségügyi szolgáltatónak, valamint kutatóhelynek lehet közvetlenül
felajánlani.
(2a) A (2) bekezdés szerinti tevékenységek végzésére nem jogosult természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet adományként
felajánlott emberi ivarsejtet, vagy az azt tartalmazó anyagot nem fogadhatja el,
azon tulajdonjogot nem szerezhet.
(3) A (2) bekezdés szerinti felajánlás az adományozónak az ivarsejt elfogadására
jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz vagy kutatóhelyhez intézett írásbeli
adományozó nyilatkozatával és a szolgáltatónál az ivarsejtet tartalmazó anyag
levétele céljából történő személyes megjelenésével történik. Reprodukciós eljárás
érdekében történő adományozás esetén az adományozó nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az adományozó nevét (családi és utónév, leánykori név), anyja
leánykori nevét, lakcímét, születési idejét, nemét, külsődleges testi jegyeit, a
felajánló előtt ismert megbetegedéseit.
…
(5) A felajánlás szerinti egészségügyi szolgáltató a reprodukciós eljárás céljából
adományozott ivarsejtek levételét megelőzően intézkedik a nála személyesen
megjelent adományozó előzetes orvosi vizsgálatáról és az adományozót szóban
tájékoztatja az adományozás céljáról és feltételeiről. Az adományozónak a
személyes megjelenés során hitelt érdemlő módon igazolnia kell a közölt
személyes adatok helytállóságát.
(6) A (3)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérően adományozó nyilatkozat,
valamint előzetes orvosi vizsgálat csak az ivarsejtek első ízben történő levételét
megelőzően szükséges, amennyiben az ivarsejt-adományozás több alkalommal,
folyamatosan történik. Az adományozás folyamatossága az adományozó ismert
megbetegedésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét nem érinti.
(7) Az adományozott ivarsejtek elfogadására jogosult egészségügyi szolgáltató
vagy kutatóhely a felajánlást indokolás nélkül visszautasíthatja. Vissza kell
utasítani a reprodukciós eljárás céljából tett adományozást, ha
a) az adományozó az adományozást kizáró megbetegedésben szenved;
b) az adományozó a (3) bekezdésben szereplő személyes és különleges adatok
közlését megtagadja és az adatokról más hitelt érdemlő módon nem szerezhető
tudomás;
c) az adományozás nem a felajánlás szerinti egészségügyi szolgáltatónál
személyes megjelenés során nyert, ivarsejteket tartalmazó anyaggal történik.
(8) Bármely személy vagy szerv köteles a jogosulatlanul, illetőleg jogszerűen, de
a (6) bekezdés alapján visszautasított felajánlás során birtokába jutott ivarsejtek,
illetve ivarsejtet tartalmazó anyagok haladéktalan megsemmisítéséről
gondoskodni.
172. § (1) A 171. § (3) bekezdése, valamint az adományozó személyes
megjelenése és vizsgálata alapján az egészségügyi szolgáltató vagy az ivarsejtadományozás során a kutatóhely tudomására jutott személyes és különleges
adatok
kezelésére
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
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törvény rendelkezései - a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével megfelelően irányadóak.
(2) Az egészségügyi szolgáltató az ivarsejtek adományozásával összefüggésben
kizárólag a 171. § (3) bekezdésében felsorolt személyes és különleges adatokat
kezelheti. Az adatkezelés során a személyes adatok közül a névre és lakcímre
vonatkozó adat nem, bármely egyéb adat - személyazonosításra alkalmatlan
módon - a (3) bekezdésben meghatározottak részére továbbítható. Az
egészségügyi szolgáltató a tudomására jutott, de a jogszerű adatkezelés körébe
nem tartozó adatok megsemmisítéséről haladéktalanul intézkedik.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatkezelés során személyes, illetve különleges adat
más, reprodukciós eljárás végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató, illetőleg
reprodukciós eljárás igénybevételére jogosult személy megkeresésére
szolgáltatható ki, a (2) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével.
(4) Kutatóhely az ivarsejt adományozásával összefüggésben tudomására jutott
adatok közül kizárólag az adományozó egészségi állapotára, megbetegedésére
vonatkozó adatot kezelhet. Az adatkezelés joga a jogszerűen kezelhető adatok
személyazonosításra nem alkalmas módon történő nyilvántartását, valamint az
orvostudományi kutatások céljával, illetőleg eredményével összefüggő
továbbítását, illetőleg nyilvánosságra hozatalát foglalja magában.
173. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a reprodukciós eljárás céljából
adományozással rendelkezésére bocsátott ivarsejteket csak ilyen eljárás
elvégzése érdekében és a beavatkozáshoz szükséges mértékben, a (2)
bekezdésben foglalt korlátozásra tekintettel szolgáltathatja ki a nála, illetőleg
más, reprodukciós eljárás végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatónál igénybe
vett ellátásokhoz.
(2) Az ivarsejtek rendelkezésre bocsátása során - a 171. § (4) bekezdésben
meghatározott módon történő női ivarsejt-adományozás esetét kivéve biztosítani kell, hogy az ugyanazon ivarsejt-adományozótól származó utódok
száma különböző személyeknél elvégzett reprodukciós eljárások során ne haladja
meg a négyet. Egy reprodukciós eljáráshoz csak ugyanazon adományozó
ivarsejtjei bocsáthatók rendelkezésre.
(3) Az adományozott ivarsejtek kiadását megelőzően - más egészségügyi
szolgáltatónál végzett reprodukciós eljárás esetén a beavatkozást végző
egészségügyi szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján - az ivarsejt
tárolását végző egészségügyi szolgáltató meggyőződik az ivarsejteknek az adott
reprodukciós eljárásban történő felhasználhatóságáról, az esetleges biológiai
összeférhetetlenségi okok hiányáról. A reprodukciós eljárást kérelmező
személyek személyazonosításra alkalmas adatait - amennyiben az a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges - a vizsgálatot végző rendelkezésére kell bocsátani.
(4) Az ivarsejtek kiadásának körülményeiről, a felhasználás szerint érintett
személyek adatairól az ivarsejtek tárolását végző egészségügyi szolgáltató
tájékoztatást nem adhat, az adatokat nem továbbíthatja és nem hozhatja
nyilvánosságra.
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(5) Kutatóhely csak ivarsejtekkel végzett orvostudományi kutatás céljára és
kizárólag az ivarsejt átvételére jogosult egészségügyi szolgáltató vagy kutatóhely
részére adhat át ivarsejteket.
174. § …
***
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V. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása
1.

A KRIO Intézet által végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása – mind a
köldökzsinórvér őssejt, mind az ivarsejtek vonatkozásában – minden
esetben kérelemre indul, ahol rendkívül sok jogszabályi előírást kell
betartania mind az Ügyfeleknek, mind az egészségügyi szolgáltatóknak.
Emiatt tisztelettel kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy alaposan
tájékozódjanak az eljárásról és a vonatkozó szabályokról még a
bejelentkezés előtt, így figyelmesen tanulmányozzák át a jelen Szabályzatot
is.

2.

Az Eütv. alapján Ügyfeleink folyamatosan tájékoztatást kérhetnek az
eljárás bármely kérdéséről.

3.

Kérjük, hogy személyes, illetve különleges adataikat csak akkor adják meg,
ha előtte meggyőződtek annak feltételeiről. Az adatkezeléssel kapcsolatos
jogaikat a jelen Szabályzatban ismertetett jogszabályban találják meg.

4.

Adataikat csak szabad akaratukból, minden befolyástól mentesen adják
meg, akár szóban, akár írásban, csak a részletes és alapos előzetes
tájékoztatás után.

5.

Tájékoztatjuk, hogy a KRIO Intézet által kért adatok kezelésének célja a
Ügyfél által kezdeményezett egészségügyi ellátás törvényes és magas szintű
ellátása, amelynek jogalapját a jelen Szabályzatban részletesen ismertetett
jogszabályok jelentik. Az adatkezelésre csak Intézetünk jogosult, az
adattovábbításra csak jogszabályban előírt esetekben és feltételekkel kerül
sor.

6.

Az Ön által megadott adatokat addig kezeljük, amíg az az Ön által
kezdeményezett egészségügyi ellátás miatt indokolt és/vagy jogszabály
alapján kötelező.

7.

Tájékoztatjuk, hogy pácienseinknek joga van a személyes adat kezelése
elleni tiltakozáshoz, a jelen Szabályzatban ismertetett jogszabályban
megfogalmazott feltételekkel.

8.

Tájékoztatjuk, hogy az Intézetünk által nyújtott bizonyos egészségügyi
szolgáltatások során a kezelést végző orvoson és az egyéb betegellátó
személyeken kívül csak az lehet jelen, akinek jelenlétéhez az érintett
hozzájárult.

9.

Tekintettel arra, hogy a sejt- és szövetbanki tevékenység során több érintett
is van, akiknek a személye a tárolási idő alatt változhat, ezért a biztos
beazonosítás végett a személyazonosság igazolását egy fényképes igazolvány
bemutatásával kérjük, illetve felhatalmazást arra, hogy az azonosítás
megtörténtének igazolásaként a személyazonosság igazolására alkalmas
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hatósági igazolvány számát rögzítsük, fénymásolat készítése nélkül. A
páciensek személyazonosságának igazolására az alábbi okmányok
bemutatása kérhető: személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél,
kártyaformátumú vezetői engedély. A személyazonosság igazolására
vonatkozó okmányok fénymásolata tilos. Az Ügyfél hozzájárulása esetén az
azonosítás megtörténtének igazolásaként a személyazonosság igazolására
bemutatott okmány száma rögzíthető a dokumentációban. Hozzájárulás
hiányában azt kell rögzíteni, hogy az okmány bemutatása megtörtént.
10. Amennyiben speciális jogszabályi rendelkezés azt írja elő, hogy közokirattal,
teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közjegyzői okirattal kell igazolni
egy-egy adatot, akkor a törvényesség biztosítása érdekében kérjük ennek
pontos betartását.
11. Tájékoztatjuk, hogy Ügyfeleink jogosultak tájékoztatást kapni az
igénybevett
egészségügyi
szolgáltatással
összefüggésben
történő
adatkezelésről, a rájuk vonatkozó egészségügyi és személyazonosító
adatokat megismerhetik, az egészségügyi dokumentációba betekinthetnek,
valamint azokról - saját költségükre - másolatot kaphatnak. Kérjük,
forduljanak hozzánk bizalommal!
12. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban
szereplő adattal az Ügyfél rendelkezik.
13. A Páciens jogosult az adott kezeléssel kapcsolatos egészségügyi ellátásának
ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá
vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra,
hogy azokról másolatot készíttessen.
14. Az Ügyfél egészségügyi ellátásának befejezését követően csak az Ügyfél
által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott
személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról
másolat készítésére.
15. A KRIO Intézet az adatkezelési műveleteket úgy tervezete meg és úgy
hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
16. A KRIO Intézet megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
17. Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfél a jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
18. Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak
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kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Továbbá, ha az adatkezelő az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
19. Amennyiben tisztelt Ügyfelünknek bármilyen kifogása vagy panasza van az
Intézet szolgáltatásával (beleértve az adatkezelést is) kapcsolatosan, akkor
– a területnek megfelelően – a jelen Szabályzat VI. fejezetében
meghatározott hatóságokhoz fordulhat tájékoztatásért vagy jogorvoslatért.
E körben további információkat a betegjogi tájékoztatóban találnak.
20. A jelen Szabályzatot rendszeresen, a jogszabályi változásoknak megfelelőn
hatályosítjuk, az mindig elérhető az Intézet recepcióján és az Intézet
honlapjain, ahhoz Ügyfeleink szabadon hozzájuthatnak.
21. Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy éljenek a jogszabályok által biztosított
jogaikkal és közösen tegyünk eleget kötelezettségeinknek!
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