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ADATEGYEZTETŐ LAP 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 PÁCIENS NEVE:      AZONOSÍTÓ:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK: 

Név:       ……………………………………………………………………. 

Anyja neve:      ……………………………………………………………………. 

Lakcím:       ……………………………………………………………………. 

Születési hely:      ……………………………………………………………………. 

Születési dátum:     ……………………………………………………………………. 

TAJ:       ……………………………………………………………………. 

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK (kérjük X-szel jelölje, hogy sürgős esetben melyik elérhetőségén keressük Önt): 
□ E-mail:                   ……………………………………………………………………. 

□ Telefon (mobil):     ……………………………………………………………………. 

□ Vállalati E-mail (foglalkozás-egészségügyi ellátás esetén): ……………………………………………………………… 

 

Kapcsolattartási adataira vonatkozóan kérjük, jelölje meg az alábbiak közül azt a módot, ahogyan az egészségügyi 
adatnak minősülő dokumentumait, leleteit elsődlegesen átvenni szeretné (amennyiben a dokumentum nem az 
ellátás időpontjában készül el): 

□ személyesen veszem át, csak a dokumentum elkészültéről értesítsenek 

□ meghatalmazottam személyesen veszi át, csak a dokumentum elkészültéről értesítsenek 

□  online ügyfélszolgálati oldalról letöltve elektronikus dokumentum formájában, az ott nem elérhető tartalom 
esetében küldés jelszóvédett e-mail formájában. 

 

Amennyiben Ön hozzájárulását adja, a Budai Egészségközpont az Ön által megadott e-mail címre hírleveleket küld, 
amelyben a Budai Egészségközpont által nyújtott egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai anyagokat, 
ismertetőket küld meg. 

 

□ Hozzájárulok, hogy a Budai Egészségközpont az általam megadott e-mail címre elektronikus hírleveleket küldjön. 

Jelen hozzájárulásom visszavonásig érvényes. 

 

 

Budapest,….…………………..      ……………………………………………………….. 

           aláírás 
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AZ ADATEGYEZTETŐ LAPON FELVETT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Az adategyeztető lap az Ön számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogi kötelezettségek és a 
gyógykezelés megvalósításának minősége szempontjából egyaránt szükséges adatokat és információkat tartalmazza. Az 
adatok felvételére első alkalommal akkor kerül sor, amikor Ön gyógykezelés igénybevétele céljából először felkeresi a 
Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg: 01-09-692609, adószám: 12560044-2-43, 1126 Budapest, 
Nagy Jenő u. 8., a továbbiakban „Budai Egészségközpont”). Amennyiben a későbbiekben is igénybe veszi a Budai 
Egészségközpont szolgáltatásait, úgy az adatok minősége érdekében az adategyeztető lap tartalmát évente frissítjük. 

Az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat a Budai Egészségközpont az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV törvény (a továbbiakban „Eütv.”) 136. §-a alapján az Ön által igénybe venni kívánt gyógykezelés 
kapcsán fennálló dokumentációs kötelezettségének teljesítése érdekében veszi fel. Ezen adatok megadása kötelező, 
mivel az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező az érintett személy azonosítása. Az egészségügyi 
dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat a Budai Egészségközpont az egészségügyi adatok és a hozzájuk 
kapcsolódó adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ában foglaltak szerint az adatfelvételtől 
számított legalább 30 évig megőrzi és az Eütv. rendelkezéseinek megfelelően kerül sor az egészségügyi ellátórendszeren 
belüli és azon kívüli címzettek részére történő átadásukra. 

A kapcsolattartási adatokat a Budai Egészségközpont az Eütv. 13. §-ában és 134. §-ában foglalt tájékoztatáshoz fűződő 
jogok és kötelezettségek megvalósításához kapcsolódó jogos érdeken alapulva kezeli. A kapcsolattartási adatokat a 
Budai Egészségközpont különösen a vizsgálatok, beavatkozások tervezett időpontjának egyeztetése céljából, illetve azon 
esetben kezeli, ha egészségügyi adatokat tartalmazó vizsgálati eredmények ismertetése, dokumentumok, leletek 
átadása vagy megküldése válik szükségessé. A kapcsolattartási adatok megadásának hiányában a Budai 
Egészségközpontnak nem áll módjában, hogy Önnel az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben 
hatékonyan és időben egyeztessen, ez az ellátáshatékonyság csökkenésére vezet, minek folytán mind az Ön, mind pedig 
a Budai Egészségközpont más betegei gyógykezelésének minősége romlik. A kapcsolattartási adatokat a Budai 
Egészségközpont az egészségügyi dokumentációhoz csatolva, azzal megegyező időtartamban és módon kezeli. Önnek 
az adatkezelés teljes időtartama alatt bármikor jogában áll tiltakozni kapcsolattartási adatainak kezelése ellen.  

A vállalati e-mail cím abban az esetben kerül rögzítésre, amely esetben az Ön munkáltatója és a Budai Egészségközpont 
között létrejött szerződés alapján annak rögzítése szükséges. Ezen e-mail cím a foglalkozás egészségügyi szerződés Önre 
is kiterjedő fennállása alatt kerül tárolásra, célja a foglalkozás egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás 
biztosítása, az adatkezelés jogalapja a az Ön munkáltatója és a Budai Egészségközpont között létrejött szerződés 
teljesítése. 

Az elektronikus hírlevél megküldésére kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor, mely hozzájárulása önkéntes és 
bármikor visszavonható. 

Az adategyeztető lapon Öntől felvett adatokkal kapcsolatosan, függetlenül az adatok kezelésének céljától és 
jogalapjától, megilletik Önt az alapvető érintetti jogosultságok: kérheti az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy korlátozását, továbbá jogosult az adathordozhatóság gyakorlására és panasszal fordulhat a felügyeleti 
hatósághoz, valamint bíróság előtt kártérítés, illetve sérelemdíj iránti igényt érvényesíthet. Jogainak gyakorlásával 
kapcsolatosan a Budai Egészségközpont adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, a [(1) 489 5200 telefonszámon, a 
dpo@bhc.hu e-mail címen, vagy a Budai Egészségközpont címére küldött postai levélben. Az érintetti jogok gyakorlására 
vonatkozó részletes információkat a Budai Egészségközpont adatkezelési szabályzatát a http://bhc.hu/kozlemeny/  
elérhetőségen tekintheti meg. 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, 
jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani, az alábbi elérhetőségeken:  

Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

http://naih.hu/

