ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ
A TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLTAL A VII. KERÜLETI LAKOSOK RÉSZÉRE VÉGZETT
TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: TESZ) 2020. augusztus 1. napjától a Péterfy
Kórház-rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézettel (székhely: 1076
Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.) kötött megbízási szerződés alapján Tüdőgyógyászat szervezeti
egységén belül 1904 szakmakódú tüdőszűrés egészségügyi tevékenységet lát el a VII. kerületben
bejelentet lakcímmel rendelkező személyek (a továbbiakban: VII. kerületi lakosok; a Tájékoztatóban a
VII. kerületi lakosok a továbbiakban: érintettekként is említve) részére a 1064 Budapest, Vörösmarty
u. 47/B. sz. alatti Tüdőszűrő állomáson.
TESZ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi
rendelet, vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv., valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá a személyes adatkezelésre irányadó egyéb
rendelkezéseket betartva jár el; az egészségügyi ellátással összefüggő adatkezelése során „személyes
adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) ezeknek a
személyes adatoknak a kezeléséről ad tájékoztatást.
TESZ weboldala: https://tesz.co.hu/
TESZ adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Dr Lontai Mária
adatvédelmi tisztviselő
LONTAI Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 7.
lontai.iroda@chello.hu
Telefon: 36-1-239-3033
2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A TESZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal
módosítsa, szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával és
figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására
különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat,
új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az
érintettek visszajelzése miatt szükség van.
3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK
Egészségügyi adatok tekintetében a TESZ által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 5. cikk (1) e) pontja
és a 10. cikk (2) h) és i) pontja. Eszerint az adott adatkezelés a TESZ önkormányzati költségvetési
szervezet jogszerű tevékenysége keretében történik.
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Ez az adatkezelés minden esetben azzal a feltétellel történik, hogy az adatkezelés kizárólag a TESZ által
a VII. kerület lakosok tekintetében elvégzett tüdőszűrésen résztvevő olyan személyekre vonatkozik,
akik a jelen Tájékoztató közzétételekor a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI.3.) NM rendelet, a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról
és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 (XII.18.) NM rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) NM
rendelet és a szakmai protokollok rendelkezései szerinti célból történő szűrővizsgálaton vesznek részt:
A) népegészségügyi hatóság által elrendelt kötelező tüdőszűrés 30 éves kor felett;
B) TBC-s kontaktok kötelező szűrővizsgálata;
C) Életkorhoz kötött ajánlott évenkénti szűrővizsgálat 40 éves kor felett;
D) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat keretében („foglalkozás
egészségügyi okból”) járványügyi érdekből kiemelt munkakörök esetében.
Amennyiben a szűrést követően a leletezés eredményeképpen kiemelésre kerülnek egyes személyek,
úgy a VII. kerületi lakosok kiértesítése és a további vizsgálatok szervezése a Péterfy Kórházrendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (a továbbiakban: területi
tüdőgondozó) feladata. A kiemelt VII. kerületi lakosok további ellátása érdekében TESZ a kiemelt betegek
röntgen dokumentációját hetente minden kiemelt személy esetében külön-külön titkosított
adattartalmú CD-n összesítve kiadja a területi tüdőgondozónak.
A VII. kerületi lakosok tüdőszűrő vizsgálatainak pénzügyi elszámolását közvetlenül a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK), valamint a leletek továbbítását az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (a továbbiakban: EESZT) a TESZ végzi.
4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK
http://tesz.co.hu/wpcontent/uploads/2018/05/EESZT_GDPR_erintett_tajekoztatasa_eu_intezmenyben.pdf
helyen
olvasható a „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben
megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során”, amellyel egyezően
történik a VII. kerületi lakosok tüdőszűrő vizsgálatai során a személyes és egészségügyi adatok
kezelése.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való
hozzáférésre jogosultak köre a fentiek szerint történik.
Az adatokhoz a TESZ-nek az ellátandó egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottai, közreműködői férhetnek hozzá, akik szakorvosok és
szakdolgozók.
Az adatmegőrzési időt részletesen a „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során”
tartalmazza.
5. ADATTOVÁBBÍTÁSOK
A TESZ az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére szerződéses partnereket nem
veszi igénybe; adattovábbítás minden esetben a NEAK és az EESZT részére történik. A területi
tüdőgondozó részére kizárólag a tüdőszűrésen részt vett VII. kerületi lakosok közül a kiemelt beteg
adatainak továbbítása történik a további gyógykezelés érdekében.
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6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A VII. kerületi lakosok személyes adataival kapcsolatos kivételesen nyomtatott, papíros alapú
anyagokat – mint valamennyi más betegét is elzárt szekrényben tartja, amelyek hozzáférése
korlátozott. Az online tárolt adatok hozzáférése szervezeten belül is korlátozva van, jelszóval védett,
és kizárólag azok a szakorvosok és szakdolgozók dolgoznak az adatokkal, akiknek a munkájához ez
feltétlenül szükséges. A belső hálózatot határvédelmi rendszer védi a külső támadásoktól.
7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó
rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82.cikkei)
tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a TESZ ennek
megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és
jogorvoslati lehetőségeikről.
A TESZ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR
15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az
érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, a TESZ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. HA a TESZ
nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
7.2 Az érintett hozzáférési joga
Az érintettek a „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben
megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” dokumentum szerint
maguk is hozzáférhetnek közvetlenül az egészségügyi ellátással összefüggő adatkezelésre; továbbá a
vizsgálatot követően jogosult átvenni az elkészült leletet.
7.3 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a TESZ a kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a TESZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a TESZ gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
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e) a személyes adatokat a TESZ az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha MNM nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles,
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a TESZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az érintett egészségügyi és személyes adatait a „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő
ellátás során” dokumentum, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles az
egészségügyi szolgáltató megőrizni.
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a TESZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a TESZ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a TESZ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a TESZ jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a TESZ előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek
kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
a TESZ minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a TESZ tájékoztatja e címzettekről.
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7.7 Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a TESZ 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 a TESZ
akadályozná, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatot adatkezelők (így a TESZ és
egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.
(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
7.8 A tiltakozáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az
esetben a személyes adatokat a TESZ nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az
érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR
rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (weboldal: 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; email:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti bíróság előtt kell
megindítani.
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7.11 A TESZ-szel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
(2) A TESZ-szel szembeni eljárást a TESZ tevékenységi helye szerinti bíróság előtt kell megindítani. A
bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi weboldalon tájékozódhat: www.birosag.hu.

A fenti Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.
Budapest, 2020. augusztus 1.
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