Tájékoztató
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletének (
GDPR - általános adatvédelmi rendelet ) 12. cikke valamint a hatályos nemzeti jogszabályok
alapján

2018. május 25. napján hatályba lépett az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR –
General Data Protection Rules), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az uniós
tagállamok adatkezelési szabályait. A rendelet hatálya kiterjed a tagállamokban működő közfeladatot
ellátó intézményekre is, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
adatkezelési tevékenységére is.
A természetes személyeknek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, melyet
az arányosság elvével összhangban, más alapvető jogokkal egyensúlyban kell figyelembe venni.
A természetes személyek számára biztosítani kell, hogy saját személyes adataik felett maguk
rendelkezzenek. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő
cselekedettel ( pl.: írásbeli vagy szóbeli nyilatkozattal ) önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű hozzájárulását adta a személyes adatainak a kezeléséhez vagy azt jogszabály írja elő.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Tájékoztatónkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha
őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelésmegszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés, közlése, továbbítása, terjesztése,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, közlés, véletlen vagy jogellenes megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, elvesztés, sérülés.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, mint adatkezelő magára
nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a vonatkozó szabályzatokban, a hatályos
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak és
minden esetben megteszi azokat az intézkedéseket, melyek a biztonságos adatkezeléshez
szükségesek.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja a jogot a jelen
tájékoztató bármikori, egyoldalú megváltoztatására.

2. A személyes és egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó elvek
-

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek, átláthatónak kell lennie.
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (
„célhoz kötöttség”)
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)
A kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük
(„pontosság”)
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

-

-

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
Az adatkezelő felelős az adatkezelésre vonatkozó elveknek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Az Adatkezelő adatai:
név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
PIR: 813749
adószám: 15813743-2-15
képviselő: Dr. Adorján Gusztáv Tamás mb. főigazgató
elektronikus levelezési cím: szszbmk@szszbmk.hu

4. Adatvédelmi tisztviselő adatai
név: Dr. Varga Dóra
cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
telefonszám: 06-20/2116-027
elektronikus levelezési cím: adatvedelmi.tisztviselo@szszbmk.hu

5. A személyes és egészségügyi adatok kezelésének célja és jogalapja
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közfeladatának ellátása
érdekében végzett adatkezelései törvényi felhatalmazáson illetve – kivételes esetekben – Önkéntes,
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműhozzájáruláson alapulnak. Amennyiben
Ön betegként érintett az adatkezelésben, akkor egészségügyi adatait – jogszabályi felhatalmazás
alapján – az Ön eredményes gyógykezelése céljából kezeljük elsősorban.
A személyes és egészségügyi adatainak szolgáltatása részünkre Önnek jogszabályi kötelezettsége,
annak elmaradása a gyógykezelés finanszírozási módjára illetve a gyógykezelés eredményességére
kihatással lehet.
Ha a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha a személyes adatai kezelése hozzájáruláson alapul, a közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok
kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött

gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű,
ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
A személyes és egészségügyi adatok kezelésének céljai:
-

-

-

-

-

-

-

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
az Adatkezelő eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységet is,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések
megtétele,
a betegjogok érvényesítése,
egészségügyi szakember-képzés,
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése,
szervezése, költségek tervezése,
statisztikai vizsgálat,
hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
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,
a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi
állapot alapján történik, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról
szóló
törvény
szerinti
rendvédelmi
egészségkárosodási ellátás megállapítása,
az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe
vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-,
gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata,
továbbá
a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott
ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási
ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése
érdekében,
az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,
a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység
munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy állami szolgálati
jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik,
közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság
megállapítása,
a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való
alkalmasság megállapítása,
munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés,
az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása
érdekében,
a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,
az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás,
eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek
finanszírozási eljárásrendjének alkotása,
betegút-szervezés,

-

az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi
szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése,
az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése,
az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés
elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében,
az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok
érvényesítése.

-

Tájékoztatjuk, hogy az intézményük kamerás megfigyelőrendszert működtet. Az adat kezelésének
jogalapja az intézményünk jogos érdeke. A kamera felvételének adatmegőrzési ideje 3 nap, azt csak
kivételes esetben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk hosszabb ideig. A kamerarendszer
kizárólag az intézmény tulajdonában álló épületek, épületrészek és területek megfigyelésére
szolgálnak, elsősorban vagyonvédelmi, valamint az élet-, testi épség-, személyi szabadság védelme
céljából alkalmazandók. Az érintett épületeken, épületrészeken, illetve területeken figyelemfelhívó
jelzést helyeztünk el.
6. A személyes és egészségügyi adatok címzettjei
A személyes és egészségügyi adat akkor továbbítható, ha
-

az érintett – vagy a törvényes képviselője – írásban hozzájárult (teljes bizonyító erejű
magánokirati formában),
jogszabályi előírás jogosít vagy kötelez a továbbításra.

Címzett

Továbbítás jogalapja

Érintett (vagy törvényes képviselője )

érintett (vagy
kérelme alapján

Érintett hozzátartozója részére

érintett
hozzájárulása
alapján
jogszabályi rendelkezés alapján

Gyermekjóléti szolgálat

jogszabályi rendelkezés alapján

ÁNTSZ

jogszabályi rendelkezés alapján

Betegjogi képviselő

érintett hozzájárulása
rendelkezés alapján

Rendőrség, rendvédelmi szervek

jogszabályi rendelkezés alapján

Idegenrendészeti hatóság

jogszabályi rendelkezés alapján

Társadalombiztosítási,
egészségbiztosító

igazgatási

törvényes

vagy

szervek, jogszabályi rendelkezés alapján

Közigazgatási hatóság

jogszabályi rendelkezés alapján

Szabálysértési hatóság

jogszabályi rendelkezés alapján

Bíróság

jogszabályi rendelkezés alapján

Ügyészség

jogszabályi rendelkezés alapján

Rehabilitációs hatóság

jogszabályi rendelkezés alapján

képviselője)
vagy

jogszabályi

Egészségügyi Intézmény

jogszabályi rendelkezés alapján, közfeladat
ellátása érdekében

Adatkezelő szervezetén belüli címzett részére

jogszabályi rendelkezés alapján

Érintett jogi képviselője

érintett hozzájárulása alapján

Biztosító

érintett hozzájárulása alapján

Érintett munkáltatója

érintett hozzájárulása alapján

A fentieken túlmenően személyes és egészségügyi adatait az Ön hozzájárulása alapján minden
esetben jogosultak vagyunk továbbítani.
7. A személyes és egészségügyi adatok tárolásának időtartama, meghatározásának szempontjai
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig; a zárójelentést legalább
50 évig meg kell őrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől
számított 10 évig, az arról készült leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
Személyes és egészségügyi adat Adatkezelés kezdő időpontja
tárolásának módja

Tárolási időtartam

Egészségügyi
dokumentációban adatfelvétel
lévő személyes és egészségügyi
adat

30 év

Zárójelentésben lévő személyes és adatfelvétel
egészségügyi adat

50 év

Képalkotó diagnosztikai felvételen felvétel készítés
szereplő
személyes
és
egészségügyi adat

10 év

Képalkotó diagnosztikai felvételről felvétel készítés
készült leletben lévő személyes és
egészségügyi adat

30 év

8. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT működtetőjének adatvédelmi tájékoztatóját az
alábbi linken éri el:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/536051/EESZT_GDPR_erintett_tajekoztatasa_eu_intezmenyben.pdf/bf5dc5d5-1240-6f725dc1-f466be0dc006

9. Az érintett jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy kezelésének
korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá joga van az
adathordozhatósághoz. Az érintett tájékoztatáshoz való jogát a személyes, adatfelvétel során adott
tájékoztatás kiegészítéseként jelen dokumentum elérhetővé tételével teljesíti.

Hozzáférési jog – Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
tájékoztatást ad továbbá az általa kezelt adatairól; ha ezen adatokat nem az érintetettől gyűjtötte,
azok forrásáról; az adatkezelés céljáról; jogalapjáról; időtartamáról; az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az érintett kérelmére az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. További másolatokért, valamint az egészségügyi dokumentáció
papír alapú kiadásáért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számol fel. Az
Adatkezelő biztosítja, hogy a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül az érintett
tájékoztatást kapjon a személyes adatainak kezelésével összefüggő kérdésekről. E határidőt az
Adatkezelő további 2 hónappal meghosszabbíthatja nagyszámú és/vagy összetett kérelem esetén.
Adatok helyesbítésének kérése – 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.
Törléshez való jog – A személyes és egészségügyi adatot az Adatkezelő az érintett kérelemre csak és
kizárólag az alábbi esetekben törli:
-

ha az adatok kezelése jogellenes,
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki,
ha az adatkezelés célja és jogalapja megszűnt,
az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja

Az adatkezelő kérelem nélkül törli a személyes adatot, ha
- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte,
- uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az adatkezelő az adatok helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti ,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet - kérésére - az adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adathordozhatósághoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. E jogosultság feltétele, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán
alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges és
az adatkezelés automatizált módon történik. Ezen jog alkalmazása nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog - Az érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza a személyes
és egészségügyi adatok kezelését, ha
-

ha az érintett vitatja az adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely időtartam alatt az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát )
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és törlés helyett az adatok
felhasználásának korlátozását kéri
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, mely időtartam alatt az Adatkezelő által megállapításra kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett tiltakozásában megjelölt jogos indokaival
szemben vagy az adatkezelés jogszabályi kötelezettsége áll fenn.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot – a tárolás kivételével – csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogi védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből illetve jogszabályi kötelezettség alapján lehet kezelni.
Tiltakozáshoz való jog - Ha a személyes adatok kezelésére tudományos vagy statisztikai célból kerül
sor, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve,
ha az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó adatokat megkapja a Kórházunk belső
szabályzataiban előírt eljárásrend szerint.
Az intézményünkben végzett adatkezelésről bővebben az intézmény honlapjára feltöltött
Adatkezelési szabályzatból tájékozódhat.
Ha az adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdései merülnének fel, kérem vegye fel a kapcsolatot a
jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén intézményünk adatvédelmi
tisztviselőjével.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi
hatósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
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