PraxisPont Belvárosi Magánegészségügyi Központ
Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás kérése
Tisztelt Betegeink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Regia Med Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László utca 13.;
cégjegyzékszám: 07 09 028908, ügyvezető: Dr. Sumbzky Tamara, a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, az
adatfelvétel és a gyógykezelések során az Önök által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes és egészségi
állapotra vonatkozó adatokat (különösen: név, lakcím, elérhetőségek, TAJ-szám, egészségügyi adatok, kórelőzmények)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, az ún. „GDPR”) rendelkezéseinek
megfelelően, célhoz kötötten és bizalmasan, megfelelő technikai védelemmel ellátva az adott hozzájárulás
visszavonásáig vagy jogszabályban meghatározott ideig kezeli, harmadik személyek részére – a jogszabályi kötelezés
esetét kivéve – azokat rendelkezésre semmilyen formában nem bocsátja az Önök hozzájárulása nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, figyelemmel a GDPR 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontjára is, a személyes adatok különleges kategóriáira tekintettel.
Önök bármikor kérelmezhetik az Önökre vonatkozó adatokról tájékoztatás nyújtását (hozzáférést), azok
helyesbítését, illetve törlését, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, és az adatok hordozását kérhetik.
Kérdés esetén fordulhatnak az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez: Méhes György; mehes.gyorgy25@gmail.com.
Panasz esetén fordulhatnak továbbá közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu), továbbá jogosultak jogaik megsértése esetén bírósághoz is fordulni.
Amennyiben az egészségügyi ellátás körében szükséges és orvos szakmailag indokolt, az Adatkezelő a páciens adatait,
a szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében az egészségügyi szolgáltatóknak a vizsgálatokhoz rendelten
rendelkezésre bocsátja, így különösen az alábbi esetekben:
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.): A beteggel egyeztetve,
meghatározott diagnosztikai vizsgálatok (különösen: 29000 OEO kódú szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel, 29050
OENO kódú immunhisztokémiai vizsgálat) elvégzéséhez szükséges egészségügyi adatokat ad át az Adatkezelő a Kórház részére akként,
hogy a szövettani vizsgálatok anyagai és dokumentumai szállítását a PANDORA MED Kft. végzi.
SynLab Kft. (székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., cégjegyzékszám:01 09 923956): A beteggel egyeztetve, meghatározott
laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges adatokat ad át az Adatkezelő.

Az Adatkezelő részletes betegjogi és adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.praxispont.hu honlapcímen, a
„Hasznos Információk/Betegjogi és adatkezelés tájékoztató” menüpontban, illetve a recepción is papír alapon.
Az adatkezelés a gyógykezelések lehető legmagasabb szintű lebonyolításához elengedhetetlen, köszönjük ezért
megértésüket.

A kezelés megkezdéséhez szükséges személyes adatok megadásához kérjük, fordítsa meg a lapot!
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Adatlap
Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki:

Páciens neve:
Páciens születési
neve:
Születési helye,
ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ száma:
Telefonszáma:
Email címe:
Az adatkezelésre vonatkozó fenti tájékoztatót megértettem, az abban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárulok:

...................................
olvasható név

...................................
aláírás

Székesfehérvár, ................. (év) ................. (hónap) ................. (nap)

Kérem, segítse munkánkat az alábbi kérdés kitöltésével: Honnan értesült központunkról?
Az így megadott adatok csak statisztikai célokat szolgálnak.

⃝ Google
⃝ Facebook
⃝ Szórólap

⃝ Ismerős/rokon
⃝ Orvos ajánlotta/névjegyez kapott
⃝ Egyéb:
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