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tájékoztatás és beleegyező nyilatkozat 

 

Tisztelt Betegünk! 

Az alábbiakban röviden összefoglalva szeretnénk Önt tájékoztatni a 2018. május 25-én életbe lépett 

GDPR (General Data Protection Regulation, magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet) 

előírásaival összhangban meghozott adatkezelési szabályainkról. Az EU jogrendszerének történő 

megfelelés céljából szükségessé válik az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának 

beszerzése annak érdekében, hogy személyes adatait továbbra is jogszerűen kezeljük. A Packet 

Szolgáltató Bt. (székhely: 6600 Szentes Arany J. u. 3., Cg.: 06-06-00631) tevékenysége során az 

alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli a személyes adat alapján azonosított vagy 

azonosítható természetes személyek (a továbbiakban: „betegek”) személyes adatait. 

I. A tevékenység folytatása 

1) Jogszabályi háttér 

A Packet Bt. mint adatkezelő, tevékenysége során garantálja az e pontban felsorolt törvényekben 

meghatározott jogok érvényesülését, gondoskodik a betegek személyes adatai kezelésére előírt 

követelmények teljesüléséről: 

. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(„Infotv.”); 

. 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 (általános 

adatvédelmi rendelet, („GDPR”);  

2) A tevékenyég gyakorlásának szabályai, az adatkezelés jogalapja 

A Packet Bt a beteg hozzájárulása esetén az egészségügyi szolgáltatás, ügyfélszolgálati 

kapcsolattartás céljából a II. 1) pontban meghatározott személyes adatokat az alábbiak szerint 

kezeli. 

Az Érintett bármikor díjmentesen jogosult a hozzájárulását visszavonni, módosítani. 

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja 

1) A kezelt adatok köre a betegekre vonatkozóan: név, címadatok, számlacím; kapcsolattartásra 

alkalmas elérhetőségek; telefonszám(ok); e-mail cím; bankszámla számok; adószám; TAJ szám, EU 

kártya száma; lakcímkártya adatai; 

2) Az adatkezelés célja: Érintett azonosítása, kapcsolattartás; 

 



III. A személyes adatok kezelésének ideje 

A Packet Bt. az adatokat a beteg hozzájárulásának visszavonásáig, vagy egyéb jogszabályokban 

maghatározott határidőig (pl. adótörvény) kezeli. 

IV. A személyes adatok tárolásának módja 

A Packet Bt. az adatokat keletkezésük módjának megfelelően írásban, vagy a dokumentumról 

készített  másolat formájában, illetve elektronikus formában tárolja (papír alapon zárható 

iratszekrényben, elektronikusan jelszóval védett számítógépen). 

V. A személyes adat továbbításának esetei 

1) A Packet Bt. könyvelését külső könyvelő cég végzi. A könyvelő cég felé személyes adatok 

továbbítása történik. A Packet Bt.a beteg személyes adatai közül kizárólag a számlán kötelezően 

feltüntetendő adatokat (név, cím, adószám, tagi azonosító) továbbítja könyvelője felé. A könyvelő 

cég saját tevékenységén belül szintén felelősséggel tartozik a személyes adatok kezelése során a 

jogszabályokban meghatározott szabályok betartásáért. 

2) Vizsgálatkérő lapok, vizsgálati anyagok továbbításra kerülnek diagnosztikai központok részére, 

akik az adatok kezelését szintén a jogszabályok betartásával végzik. 

3.). "39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 

részletes szabályokról" - rendelet alapján az EESZT- be történő adatszolgáltatás minden 

magánszolgáltató részére kötelező. 

A digitális önrendelkezés (DÖR) lehetőséget ad az állampolgároknak, hogy az EESZT által kezelt 

egészségügyi adataihoz történő hozzáférést szabályozza. A rendszerben folyamatosan nyomon 

követhető , hogy ki kért hozzáférést az adataihoz. A kezelőorvosok számára megjelenített adatok 

függnek az önrendelkezés során tett beállításoktól, engedélyektől, illetve korlátozásoktól. 

4.) A Packet Bt. leletet nem postáz ki, nem küld el e-mailben, azt csak a fentiek szerint lehet 

megtekinteni (EESZT-ben) vagy személyesen van mód átvételre.  

VI. Az érintett jogai 

1) A GDPR 12-23. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az esetlegesen pontatlanul rögzített 

adatokat helyesbítse, kiegészítse, kérheti adatainak törlését vagy zárolását. E jogokkal az 

info@vajdovichevadr.hu e-mail címre vagy postai úton a 6600 Szentes, Arany J. u. 3. címre küldött 

levéllel élhet. 

Az Érintett kérelmének a Packet Bt. a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 

30 napon belül írásban eleget tesz. 

A Packet Bt kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályban 

foglaltaknak megfelelő gondossággal,biztonságosan kezeli,tárolja és archiválja. 

 

A jelen dokumentum aláírásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a Packet Bt részére közölt 

személyes adatai kezeléséhez, egyúttal nyilatkozik arról hogy személyes adatai kezelésével 

kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról,jogalapjáról,az 

adatkezelésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, az Ön jogairól és a jogorvoslat 

lehetőségeiről. 

A tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez a fentiek szerint hozzájárulok. 



Dátum:................................................................................................................................................... 

Olvasható név, születési dátum:.......................................................................................................... 

Aláírás (beteg, szülő, gondviselő):....................................................................................................... 


