Kiskunhalasi Semmelweis Kórház A Szegedi
Tudományegyetem Oktató Kórháza
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
77/522-000

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről
A(z) Kiskunhalasi Semmelweis Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Szervezet neve: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház A Szegedi Tudományegyetem Oktató
Kórháza
Ország: Magyarország
Város: Kiskunhalas
Irányítószám: 6400
Cím: Dr. Monszpart L. u. 1.
Telefonszám: 77/522-000
Fax szám: 77/522-011
Honlap: www.halasi-korhaz.hu
E-mail cím: igazgatas@halasi-korhaz.hu

Az adatkezelő képviselő adatai
Neve: Dr. Szepesvári Szabolcs
Ország: Magyarország
Város: Kiskunhlas
Irányítószám: 6400
Cím: Dr. Monszpart L. u. 1.
E-mail cím: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Telefonszám: 77/522-007

Az adatvédelmi tisztviselő adatai
Neve: Vincze György
Ország: Magyarország
Város: Kiskunhalas
Irányítószám: 6400
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2. Érintettek
2.1 beteg
Adatkezelési tevékenységek
B20 Szociális jelzőrendszer működtetése (Aktív - v1)
Adatkezelés időtartama: Tevékenység leírása: 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről értelmében bizonyos ellátástípusoknál
(pl fekvőbeteg osztályok, gyermekekkel foglalkozó különféle ellátások) kötelező szociális
munkást foglalkoztatni. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 24. § (1) A kórházi szociális munka
feladata a) a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a
válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, a gyermekosztályon a
gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2) bekezdése szerinti
intézkedések (jelzés, hatósági eljárás indítása) megtétele Az 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17.§ (2) bekezdése szerint az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó szerv köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a
gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek
bántalmazása, ill. súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető körülmény
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása
esetén.Ezzel a jelzéssel a szociális munkás is élhet az NM rendelet 24. § (1) bekezdés alapján.
Adatkezelés célja: Veszélyeztetett gyermekek segítése a jogszabályi előírások alapján
Adatgyűjtés eredeti célja: –
Folyamat: Betegellátás
Technikai és szervezeti intézkedések: –
Adattárolás leírása: –
Kezelt adatok
Esetnapló (Gyvt.) - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (4) - szerinti adattartalma
Személyes adat leírása: Esetnapló - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§(4) szerinti
adattartalma, amelyet a A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL
Szociális Szakmafejlesztési Főosztály által kibocsájtott Útmutató az Esetnapló vezetéséhez
dokumentum határoz meg "ESETNAPLÓ A) Adatlap 1. Nyilvántartásba vétel kelte: 2. Az
ellátást igénybe vevő neve: 2.1. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 2.2. Születési helye,
ideje: 2.3. Lakóhelye1: 2.4. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: 2.5. Elérhetősége
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(telefonszám, e-mail cím): 2.6. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén
Magyarországon való tartózkodásának jogcíme: 2.7. Családi állapota2: 2.8. Legmagasabb
iskolai végzettsége: 2.9. Gazdasági aktivitása3: 2.10. Gyermekeinek neve, születési helye,
ideje4: 2.11. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja: 2.12. Az
együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja: 3. Családsegítő neve: B) Belső
tartalom 1. A probléma definíciója5: 1.1. Elsődleges (hozott) probléma típusa6: 1.1.1.
Életvitel 1.1.2. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak) 1.1.3.
Lelki-mentális 1.1.4. Gyermeknevelési 1.1.5. Gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézség 1.1.6. Magatartászavar, teljesítményzavar 1.1.7. Anyagi 1.1.8. Foglalkoztatással
kapcsolatos 1.1.9. Egészségkárosodás következménye 1.1.10. Ügyintézéshez segítségkérés
1.1.11. Információkérés 1.1.12. Egyéb: 1.2. Közösen meghatározott probléma7: 2. Cselekvési
terv8: ................................................ családsegítő aláírása ............................................ az
ellátást igénybe vevő aláírása 3. Intézkedések: 4. Helyzetértékelés az intézkedések
felülvizsgálata és a cselekvési terv módosítása érdekében10 Ellenőrző személy neve:
Ellenőrzés időpontja:"
Különleges adat: Igen
Különleges adat kategóriája: Egészségügyi adat
Különleges adat kezelésének további feltétele: Egészségügyi vagy foglalkozásegészégügyi
célú adatkezelés [9. cikk (2) bek. h) pont]
Jogalap: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [6. cikk (1) bek. c) pont]
Adatok megőrzési / törlési ideje: 30 év
Van-e olyan eset, hogy nem az érintettől származik az adat: Igen
Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén felmerülő következmények:
Jogszabályok által előírt kötelező adatgyűjtés. Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása
esetén nem tud segítséget nyújtani a szociális munkás.
Dokumentumok, melyek meghatározzák az érintett jogait: –
Tájékoztatás módja: Lásd betegfelvétel
Adatkezelés jogalapjának indoklása: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 17.§ (2),135 (2), A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai -15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
8.§(4)
Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó adatok - 1997. évi XXXI. törvény 135. (2)
bekezdés szerint
Személyes adat leírása: 135. § (1) A 15. § (1)-(5) bekezdésében és a 143. § (6) bekezdésében
meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint
biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából a
(2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére jogosult a) a gyermekek védelmét biztosító
hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy, b) a gyermekjóléti alapellátást
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai
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munkakörben foglalkoztatott munkatársa, c) a befogadó szülő, d) a gyermekjogi képviselő,
továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása
érdekében ez feltétlenül szükséges, e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó
szervezet, f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság, g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes
gyermekvédelmi gyám, h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő, i) a
javítóintézet, j) a kincstár. (2) Az (1) bekezdés szerinti szervek és személyek jogosultak a) a
gyermek aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és
adóazonosító jelére vonatkozó, ab) anyanyelvére vonatkozó, ac) családi jogállására
vonatkozó, ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így
különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira
vonatkozó, ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így
különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi
eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó, af) egészségi állapotára vonatkozó, ag)
büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra
vonatkozó, ah) kóros szenvedélyére vonatkozó, ai) * áldozattá válásának körülményeire
vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott, aj) * fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó, ak) * hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó; b) * a szülő, törvényes képviselő, befogadó
szülő ba) * személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, bb)
vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó, bc)
gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására
vonatkozó, bd) egészségi állapotára vonatkozó, be) büntetlen előéletére vonatkozó, bf) *
áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott; c) a gyermek ca) testvéreinek személyazonosító, cb) saját gyermekének
személyazonosító, cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító, cd)
lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes
körülményeire vonatkozó, ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró
személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó cf) *
háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelésioktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó; d) * a javítóintézetben ellátott
fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének da)
személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, db)
anyanyelvére vonatkozó, dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és
elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira,
szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó, dd) egészségi
állapotára vonatkozó, de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági
eljárásokra, határozatokra vonatkozó, df) kóros szenvedélyére vonatkozó, dg) áldozattá
válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott, dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele
kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító, di) a javítóintézet utógondozó
részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így
különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira
vonatkozó adatainak a kezelésére.
Különleges adat: Igen
Különleges adat kategóriája: Egészségügyi adat
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Különleges adat kezelésének további feltétele: Szociális biztonsági vagy védelmi érdek [9.
cikk (2) bek. b) pont]
Jogalap: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [6. cikk (1) bek. c) pont]
Adatok megőrzési / törlési ideje: 30 év
Van-e olyan eset, hogy nem az érintettől származik az adat: Igen
Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén felmerülő következmények:
Jogszabályok által előírt kötelező adatgyűjtés. Az adat rendelkezésre bocsátásának elmaradása
esetén nem tud segítséget nyújtani a szociális munkás.
Dokumentumok, melyek meghatározzák az érintett jogait: –
Tájékoztatás módja: Lásd betegfelvétel
Adatkezelés jogalapjának indoklása: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 17.§ (2),135 (2), A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai -15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
8.§(4)
Adattovábbítások
Szociális jelzőrendszer (Aktív - v1)
Adattovábbítás időtartama: Adattovábbítás iránya: EGT-n belül
Címzett neve, elérhetősége:
Megjegyzés a címzetthez: Területileg illetékes család- és Gyermekjóléti Központ, területileg
illetékes Kormányhivatal
Adattovábbítás célja: Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 17.§ (2) foglalt jelzőrendszer működtetése
Adattovábbítás módja: Elektronikusan, Papíron
Megjegyzés az adattovábbítás módjához: Személyes vagy telefonos esetben szükséges az
írásos jelzés is
Adattovábbítás jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges/ Az 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17.§ (2), 1993. évi III. törvény
64. § (3) bekezdés, Eüak. 24. § (3) bekezdés
Garanciák az adattovábbításhoz: –
Garanciák elérhetősége: –
Különös helyzetekben biztosított eltérések: –
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Egyszeri adattovábítás: Nem
Gyakoriság: Eseti
Leírás: 1993. évi III. tv. 64.§ (2) alapján: A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a
szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi
segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha
segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást." Veszélyeztetett helyzetben lévő
család észlelése esetén kötelező adatszolgáltatást tenni a lakcím szerint illetékes család- és
gyermekjóléti szolgálat felé. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 17.§ (1) a) alapján jelzőrendszeri tagként az intézmény is közreműködik a
gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Veszélyeztetett helyzetben lévő gyermek észlelése
esetén kötelező adatszolgáltatást tenni területileg illetékes járási hivatal felé.
Automatizált döntéshozatal (profilalkotás)
Ön az automatizált döntéshozatal miatt az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet,
közölheti álláspontját; valamint kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal
alkalmazásával meghozott döntéssel szemben.
Egyetlen automatizált döntéshozatal sem lett még készítve.

3. Az Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatban
megillető jogok
3.1. A hozzáféréshez való jog
E jog alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, továbbá az
adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan személyes
adatai kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő
továbbítása esetén az adatok címzettjeiről, automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén
annak részleteiről.

3.2. A helyesbítéshez való jog
Ha személyes adatait önhibánkból vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeljük, e jog
alapján Ön kérheti az általunk kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé
teszi, hiányos adatai kiegészítését.

3.3. A törléshez való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
•
•
•

személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez
ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, feltéve,
hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja
Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen
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•
•
•

személyes adatait nem jogszerűen kezeltük
jogszabály kötelez minket személyes adatai törlésére
személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódóan,
az Ön nagykorúvá válását megelőzően gyűjtöttük.

Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget
tenni:
•
•
•
•
•

az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy
tájékozódásához
az adatok kezelésére jogszabály kötelez Bennünket
az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges
az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai
célból szükséges
az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését kizárólag az adatok tárolására korlátozzuk, ha
az az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
•
•
•
•

Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás
az adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik
személyes adatait nem jogszerűen kezeltük, de azok törlése helyett Ön az adatkezelés
korlátozását kéri
a továbbiakban nincs szükségünk személyes adataira az általunk folytatott adatkezelés
céljából, de Ön kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez
Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést meghozzuk

Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról Önt
előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozás időtartama alatt az Ön személyes adatait azok tárolásán
kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
•
•
•

Ön az adatok kezeléséhez hozzájárult
az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges
az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges

3.5. A tiltakozáshoz való jog
Ha személyes adatait a saját jogos érdekünk vagy valamely más személy jogos érdeke
alapján, továbbá, ha közfeladatunk ellátásának keretei között kezeljük, Ön bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek
valamelyike áll fenn:
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•
•

az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják
a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott
adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése
érdekében automatizált módon kezeljük, Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
•
•
•

Önnek átadjuk, vagy
lehetővé tegyük, hogy azt más adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa, vagy
ha annak műszaki feltételei adottak, az Ön által megjelölt adatkezelő részére közvetlenül
továbbítsuk.

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll
fenn:
•
•

az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges
a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené.

3.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására Ön
bármikor jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük,
személyes adatait töröljük, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja.
A hozzájárulás visszavonása Önre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulásának
visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása alapján folytatott
adatkezelésünk jogszerűségét.

3.8. A panasz benyújtásához való jog
Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az adatvédelmi
tisztviselőjéhez (lásd a jelen tájékoztató 1. oldal) fordulhat.
Ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi
előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához
panaszt nyújthat be.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti
Információszabadság Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Adatvédelmi

és

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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Honlap: http://naih.hu
Ön a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Ön lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az
alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).
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