
1. BEVEZETÉS 

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban XVI. Kerületi KESZ), 

mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A www.szakrendelo16.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan 

felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a 

www.szakrendelo16.hu/info/adatkezeles címen. 

A XVI. Kerületi KESZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az 

esetleges változásokról időben értesíti olvasóit. 

A XVI. Kerületi KESZ elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának 

tiszteletben tartását. A XVI. Kerületi KESZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 

megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 

biztonságát garantálja.  

A XVI. Kerületi KESZ az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az 

elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

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

információszabadságról 

 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről (a továbbiakban: Eütv.) 

 Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről (a továbbiakban: Eüat.). 

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről rendelkező 62/1997. (XII.21.) NM rendelet (a továbbiakban: Eünr.). 

2. MEGHATÁROZÁSOK 

 2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 

természetes személlyel (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 helyreállítható. 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; 

 2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja 

a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 

kezeléséhez; 

 2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
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adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek 

számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

is; 

 2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 

hozzáférhetővé teszik; 

 2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

 2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges; 

 2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra 

hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, 

összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy 

meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 

 2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes 

fizikai megsemmisítése; 

 2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

 2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes 

adatok feldolgozását végzi; 

 2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, 

az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

 2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

3. ALAPELVEK A XVI. KERÜLETI KESZ 

ADATKEZELÉSE SORÁN 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete elrendeli.  

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a 

törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a 

nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb 

megfontolást nem igényel.  

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 



és ideig. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.  

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani.  

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.  

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az 

adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény 

lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása 

során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló 

adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli 

adattovábbításra kerülne sor.  

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 

A XVI. Kerületi KESZ tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. 

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. 

Felhívjuk a XVI. Kerületi KESZ részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 

beszerzése.  

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy szolgáltatásunk igénybevétele során az egészségi 

állapotra vonatkozó különleges adatok (lásd jelen tájékoztató 2.2. pontját) kezelésére is sor 

kerülhet. A felhasználó felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, 

amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte.  

5. A WWW.SZAKRENDELO16.HU HONLAP 

LÁTOGATÓINAK ADATAI 

Az adatkezelés célja: a www.szakrendelo16.hu portál látogatása során a XVI. Kerületi KESZ 

a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása 
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érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó 

számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott 

weboldal címe. 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.  

A http://www.szakrendelo16.hu címen elérhető portál html kódja a XVI. Kerületi KESZ-től 

független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E 

hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói 

adatokat képesek gyűjteni.  

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 

mérését és auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, Gemius). A mérési adatok 

kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 

Elérhetőségük: www.webaudit.hu, http://www.google.com/analytics/, http://www.gemius.hu/.  

Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos 

adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a 

http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségein.  

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a 

felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak 

vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 

lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a 

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a 

sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 

menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.  

6. SZAKÉRTŐK - ORVOSOK A HÁLÓN 

A szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe. 

Az adatkezelés célja: egészségügyi problémák szakértő általi megválaszolása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, 

nyilvánosságra hozatalhoz adott hozzájárulás, dátum és időpont. 

Az adatkezelés időtartama: 60 nap. 

Adattovábbítás: a felhasználó által kijelölt orvos részére. 

Nyilvánosságra hozatal: e-mail cím, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, 

amennyiben ehhez a felhasználó hozzájárult.  

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ 

ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A XVI. Kerületi KESZ számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 

székhelyén, adatfeldolgozóinál.  
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A XVI. Kerületi KESZ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) 

legyen.  

A XVI. Kerületi KESZ olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik 

az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

A XVI. Kerületi KESZ az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége 

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök.  

A XVI. Kerületi KESZ és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 

ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik.  

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 

protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati 

fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy 

az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a 

szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak 

érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson 

minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az 

alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.  


