
 
 
 
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a szenvedélybeteg intézményi ellátásban  

részesülők  
és hozzátartozóik részére 

 
 
 

Az Emberbarát Alapítvány fontosnak tartja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az 
adatbiztonság követelményeinek maradéktalan érvényesülését, ezért a vonatkozó Európai 
uniós, valamint a hazai jogszabályok előírásainak figyelembe vételével minden esetben 
biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és 
célszerűségét. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az érintettek az adatkezelés megkezdése előtt 
tömör, könnyen hozzáférhető és közérthető formában megfelelő információt kapjanak arról, 
hogy az adatkezelő adataikat milyen feltételek és garanciák mellett kezelik. 

Tájékoztatónk ismerteti az adatkezelés célját, jogalapját, az adatkezelés időtartamát, 
továbbá kitér az érintett adatkezeléssel összefüggő jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 
 

1./ Az Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

 
Név:    Emberbarát Alapítvány 
Székhely:    1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 
Telefonszám, e-mail cím: 06 – 1- 431-97-92, emberbarat@emberbarat.hu 
Nyilvántartási szám:   01-01-0000035 
Adószám:   19719610-2-42 
Honlapcím: www.emberbarat.hu 

 
 

2./ Az adatkezeléssel és az adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 
 
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rend. - (2016. ápr.

 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 (GDPR - 
általános  adatvédelmi rendelet) 

  2011. évi CXII. tv.  - az információs önrendelkezési jogról és az információ 
 szabadságról 

  1997. évi CLIV. tv.  -  az egészségügyről 
  1997. évi XLVII. tv.   -  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

 adatok kezeléséről és védelméről 
  62/1997. (XII. 21.) NM rend. - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezelésének egyes kérdéseiről, 
  43/1999. (VI. 24.) Korm. r. - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 



 
 

3./ Az adatkezelés célja: 
 

Az egészségügyi szolgáltató az Ön személyes, ill. egészségügyi adatait kizárólag 
egészségügyi ellátás igénybevétele, a nyújtott egészségügyi és szociális ellátás 
finanszírozása, valamint szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezzel összefüggésben 
szükséges az adatfelvétel az érintett természetes személy azonosítása, ill. 
kapcsolattartás céljából is. 

Az Alapítvány weboldala nem használ cookie-kat, nem rendelkezik felhasználói 
bejelentkezési felülettel, valamint hírlevelet sem küld. 

Az egészségügyi szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR), valamint a hatályos 
nemzeti jogszabályokban előírtakkal, különös tekintettel az 1997. évi XLVII. törvényre az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről és a 2011. évi 
CXII. törvényre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
 
 

4./ Az adatkezelés jogalapja: 
 
 Személyes adat jogszerűen akkor kezelhető, ha 

- az érintett ahhoz hozzájárulását adta, vagy 
- jogszabályi rendelkezésen alapuló jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesen 

kötelező 
 
Az egészségügyről szóló törvény 136. § határozza meg az egészségügyi szolgáltató 

dokumentációs kötelezettségét, e törvény rendelkezése szerint az adatkezelés jogalapja a 
törvényi felhatalmazás. 

Az 1997. évi XLVII törvény 12. § rögzíti, hogy ha az érintett (vagy törvényes képviselője) 
önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, akkor a gyógykezeléssel összefüggő 
egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – 
ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes 
képviselőjét) tájékoztatni kell. 
 
 
5./ A kezelt adatok köre: 
 

Az Alapítvány által működtetett szenvedélybeteg-ellátó integrált 
intézményrendszerben történő gyógykezelés érdekében az alábbi személyes és 
egészségügyi adatait rögzítjük:  

 

- személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely, születési idő,  
anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma) 

- legközelebbi hozzátartozó neve, elérhetősége (címe, ill. telefonszáma),  
- az ellátást indokoló betegség megnevezése, kísérő betegségek, 
- egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, ill. kockázati tényezők 

megnevezése, 
- elvégzett orvosi vizsgálatok köre, eredménye, 
- gyógyszeres terápia, esetleges gyógyszerérzékenység, 
- fejlesztő foglalkoztatásban történő részvétel esetén: 

- munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 
- munkakör, 



- heti munkaórák száma, 
- iskolai végzettség, szakképzettség, 
- munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye, 
- munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb béren kívüli juttatásaival 

kapcsolatos adatok, 
- a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve 

 írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága,  
- szabadság, betegállomány,  
- a munkaviszony megszűnésének módja, indoka, 

 
 Egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy az egészségügyről szóló 1997. CLIV. tv. vonatkozó 
rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 
 
 
6./ Az adatkezelés időtartama: 
 
Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentációt az 1997. évi 
XLVII törvény 30.§ rendelkezései szerint az ellátást követően, járóbeteg ellátás esetében 30 
évig, fekvőbeteg ellátás esetében 50 évig tároljuk.  
 
 
7./ Az adatok megismerésére jogosultak köre: 
 
 Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatainak megismerésére  
feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben  kizárólag adatkezelő, adatkezelővel 
munkaviszonyban vagy egyéb munkajogviszonyban álló és a gyógykezelésben résztvevő 
természetes személyek jogosultak.  
 Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség, 
adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára.  
 
Intézményünk az érintett beleegyezése nélkül, jogszabályi előírások alapján, 
adatszolgáltatásra köteles az alábbi esetekben: 
 Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér ( = EESZT) részére, 
 A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek, és a törvényben 
kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén, 
 Büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi 
adatok, 
 Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus 
adatszolgáltatás történik, 
 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából a 
jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás. 
 
 
8./ A személyes adatok tárolásának módja, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló 
tájékoztatás: 
 
 8.1. A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében az Adatkezelő belső 
szabályozási (adat- és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), 
technikai, szervezési, műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. 
Ilyenek biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiák, biztonsági hozzáférés-szabályozások, 
jogosultságkezelő rendszerek, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a 
hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, egyes elkülönítések (pl. 
pénzügyi adatok elkülönített kezelése), számítógépes azonosítók, jelszó, stb. Egyes 
kockázatok (pl. vírusok, stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra.  
 



  8.2. Térfigyelő kamerarendszer működtetése 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Emberbarát Alapítvány vagyon- és személyvédelmi célból 
kamerákat helyezett ki az épület meghatározott pontjain. A kamerafelvételek 
adatkezelésének jogalapja: külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint történik az 
intézmény jogos érdeke alapján. 
 
 
9./ Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 
 
 Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

A részletszabályokról a következő pontban adunk tájékoztatást. 
 

 Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a meghatározott kapcsolódó 
információkhoz hozzáférést kapjon.  

 
 

 A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
 
 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben 
meghatározott indokok valamelyike fennáll.  

 
 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  

 
 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 
 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 
 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy 
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 



 
 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 

jog) 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett 

megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályba ütköző módon 
történik.  

 
 Felügyeleti hatósággal, valamint adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni 

hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Alaptörvényben is megfogalmazott jogként mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, 

közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogár, vagy jogos érdekét sérti. 
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik 
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent 
megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről 
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 

 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 Telefon: +36 (1) 391-1400     
 Fax: +36 (1) 391-1410 
 
 
10./ Egyéb tájékoztatás: 
 
Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az időközbeni jogszabályi változásoknak megfelelően 
mindenkor aktualizáljuk. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató nyomtatott formában a betegfelvétel alkalmával 
megismerhető, ill. elektronikus formában elérhető az Emberbarát Alapítvány honlapján – 
emberbarat@emberbarat.hu weboldalon. 


