
Az APERTE MS Egészségügyi Szolgáltató Bt.-nél elkötelezetten valljuk, hogy az eredményes munka 

alapja az egymás iránti tisztelet, melynek fontos részét képezi az is, hogy tiszteletben tartjuk minden 

hozzánk forduló páciensünk jogait és szabadságait, ezen belül különös tekintettel a személyes adatainak 

biztonságos kezeléséhez való jogát – ennek biztosítására létrejött Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzatunkat kérésre teljes egészében módjában áll az érintetteknek megismerni a Rendelőben. 

 

AZ APERTE MS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

KIVONATA 

 

Az APERTE MS Bt. (8200 Veszprém, Céhház u. 22.) tevékenysége során teljes mértékben meg kíván 

felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak. 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával az APERTE MS Bt. 

mint adatkezelő képes legyen a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 

Lényeges fogalmak, meghatározások: 

 a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 

 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 



megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

 

Az adatkezelés irányelvei 

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A 

személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű 

lehet. 

 A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását 

csak szükséges ideig tegye lehetővé. 

 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága. 

 Az APERTE MS Bt. mint adatkezelő kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. 

Személyes adatok kezelése 

 Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő 

cselekedettel, írásbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 

 Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó 

olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi 

vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: 

o egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; 

o a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében 

hozzá rendelt szám, jel vagy adat; 

o valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a 

biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk; 

o az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, 

klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 

információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb 

egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt. 

 A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek 

tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az 

ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal, ezért gyermekek adatainak kezelése előtt 

fokozott figyelmet kell fordítani a tájékoztatásra, meg kell arról győződni, hogy a gyermek 

megértette az elmondottakat. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek 

személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a 

gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

Az adatkezelés jogszerű a többi között abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását adta személyes 

adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 

megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival. 



Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása 

előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell 

lehetővé tenni, mint annak megadását. 

 

Az érintett személy tájékoztatása 

 A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon 

az adatkezelés tényéről és céljairól. 

 

 Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-

e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen 

következményekkel jár. 

 

 Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés 

időpontjában kell az érintett részére megadni. 

Az adatkezelő feladatai 

 Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre a 

szakszerű adatkezelés és az adatbiztonság érdekében, valamint, hogy képes legyen igazolni azt, 

hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. 

 Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

  A tájékoztatáskéréshez való jog 

 

Bármely érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a 

szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi 

ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást kell küldeni. 

 

 A helyesbítéshez való jog 

Bármely érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. 

Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást kell küldeni. 

 

 A törléshez való jog 

 

Bármely érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást 

kell küldeni. 



 

 A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 

 

Bármely érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás 

addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, 

de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 

 A tiltakozáshoz való jog 

 

Bármely érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg 

kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott 

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

 

Az adatkezelési jogok sérülése esetén az érintett panasszal élhet az adatkezelő felé, feljelentést tehet a 

rendőrségen, illetve bejelentést tehet a  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Az APERTE MS Bt. mint adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében: 

 Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget az adatkezelési 

jogszabályoknak való megfeleléshez.  

 Az érintettet személy megfelelő tájékoztatni kell az adatkezelésről. Az érintett személynek 

nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos 

és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni. Az átlátható adatkezelés 

követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. 

A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az 

adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet. 

 

Adatbiztonság: 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. 

 



Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a tárolt, továbbított vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell 

jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, illetve tájékoztatni kell az érintett személyt, kivéve, 

ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens 

valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

 

 

A szabályzatban foglaltak 2018. május 18. napjával lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. 

 

 

 

 

 

 


