
Adatkezelési tájékoztató 
Szolgáltatás igénybe vevő részére 

 
Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai 
Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a 
Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos 
tudnivalókról.  
 
1. Az adatkezelő neve, elérhetőségei:  

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság  
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. 
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. 
E-mail: alapellatas@eualapellatas.hu 
Telefon: +36 42 461-217 
Honlap: http://www.eualapellatas.hu 

2. Adatvédelmi tisztviselő  

dr. Olajos József  
Tel:+36 30 8171-741 
E-mail: info@drolajosjozsef.hu 
 
3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály  

1997. évi XLVII. törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről 4. § (1). – (2).  
 
4. A kezelt adatok köre, a személyes adat megnevezése 
Név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, neme, Lakcím, TAJ szám, telefonszám, 
közgyógyászati igazolvány száma, érvényessége. EU-s állampolgárnál EU kártya száma, 
biztosító azonosító száma, biztosítási kötvény száma, ország megnevezése, ahol a biztosítás, 
kötötte, amennyiben nem magyar állampolgár 
 
5. Az adatkezelés jogalapja 
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyről és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről, a 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről, a 1997. évi LXXX. Törvény a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről, 33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
 
6. Az adatkezelés 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, 
f) tudományos kutatás 



g) 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, 
h) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása (függetlenül attól, hogy e tevékenység 
munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vagy egyéb jogviszony keretében történik) 
 
Ha az érintett az Adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy 
tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha Adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási 
határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 
30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
fordulhat.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történő közvetlen bejelentés a 
következő elérhetőségeken tehető:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

• 1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

• telefon: 06-1-391-1400  

• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Adatkezelő minden érintettet tájékoztat arról, hogy amennyiben bejelentésének 

címzettjéül a bíróságot választja, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha 
a bíróság a kérelemnek helyt ad, Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, 
zárolására, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására 
kötelezheti. Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz 
fordulhat. Jogorvoslati lehetőséget részletesen a GDPR VIII. Fejezet 77-82. cikk tartalmazza. 

 

Nyíregyháza, 2019. január       

 
         


