ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA
A NOVAGROUP-MEDICAL Zártkörű Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai
jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Az Adatkezelő jelen tájékoztató útján tesz eleget 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 az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján
elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: „Rendelet”, „GDPR”) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
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A Társaság a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.),
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
A jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak meghatározása az fentebb sorolt jogszabályok alapján történik:
A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó
informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Az Adatkezelő az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során az Eüaktv. 6. § szerint biztosítja az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy
ne férjen hozzá.
*****
II. ADATKEZELÉSI CÉL:
1. Járványügyi, munkahigiénés tanácsadás, szakértői tevékenység, egészségfejlesztési és betegségmegelőzési tevékenység, oktatási
anyagok elkészítésére, oktatásra irányuló tevékenység
2. Foglalkozás egészségügyi, illetve egyéb térítéses egészségügyi szolgáltatások
A tevékenységeit egészségügyben jártas szakorvosi és logisztikai csapat nyújtja külön szerződés alapján Megrendelők / Páciensek (továbbiakban:
Megrendelő) részére. Az Adatkezelő az általa végzett térítéses egészségügyi szolgáltatásnyújtás során a személyi, tárgyi és szakmai feltételeket az Oliva
Med Magánklinikával (5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 1 sz.) közösen biztosítja. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő nevében eljáró
orvosokat megbízási szerződéses jogviszony keretein belül foglalkoztatja. A személyes adatokat kizárólag azon orvosunk ismerheti meg, aki az érintett
gyógykezelésében részt vesz. Az Oliva Med Magánklinika és az orvosok az Adatkezelőtől elkülönült önálló adatkezelőnek minősülnek.
Adatkezelés célja
Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja a megrendelt foglalkozás egészségügyi, egyéb egészségügyi, munkahigiénés, járványügyi,
szakértői tevékenység elvégzése, helyszíni szemlék lebonyolítása, egészségfejlesztési, betegségmegelőzési szolgáltatások biztosítása, intézkedések
kidolgozása, az elkészült felmérési eredmények, oktatási anyagok átadása.
Egyes adatkezeléseket jogszabályok kötelezően írnak elő az Adatkezelő részére, mely adatkezelések jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerinti jogszabályi kötelezés. Ilyen adatkezelések esetén az Adatkezelő a konkrét jogszabályhely megjelölésével tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés
jogalapjáról.
Az egészségügyi ellátó hálózaton belüli adattovábbításról
Az Eüak. tv. 5. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére – amennyiben törvény
másként nem rendelkezik - a betegellátó, az intézményvezető és az adatvédelmi tisztviselő jogosult.

Az Eüak. tv. 10. § bekezdése szerint a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból történő adatkezelések esetén
- az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók. Az egészségbiztosítási
szervnek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 81. §-ában meghatározott feladata ellátása
érdekében egészségügyi adatok és a társadalombiztosítási azonosító jelek az egészségügyi ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is
továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. A különböző forrásból származó egészségügyi és személyazonosító
adatokat csak addig az időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyijárványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges,
- az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése alapján a
gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett nyilatkozatában megtiltja. Az Eüak. tv. 13. §
szerinti esetekben az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi és személyazonosító adatot,
- sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat
továbbítható.
Egészségügyi ellátás során felmerülő adatkezelések leírása
1. Kapcsolatfelvétel
Adatkezelés leírása
Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot az Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából, előadhatja az egészségügyi panaszait, kezdeményezheti, milyen jellegű vizsgálatot szeretne elvégeztetni.
Kapcsolatfelvétel a www.novagroup.hu weboldalon közzétett elérhetőségek bármelyikén, vagy a weblap adatközlő paneljének kitöltésével küldött
közvetlen üzenet útján lehetséges.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás felmérése, valamint az érintettel való kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre
Az érintett azonosításához, a kapcsolattartáshoz, valamint az általa megadott adatok.
Adatkezelés jogalapja
Azzal, hogy az érintett az Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából felkeresi az Adatkezelőt, egyben megadja az
a szükséges adatokat, egyértelmű szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő valamely szolgáltatását igénybe kívánja venni. Az
adatkezelés jogalapja erre tekintettel a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, nevezetesen, hogy az érintett kérésére az Adatkezelő lépéseket
tegyen a felek közötti egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően.

Adatkezelés időtartama
Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között nem jön létre szerződés valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, úgy a személyes
adatokat az Adatkezelő azt követően, hogy az érintett tájékoztatja arról, hogy nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni, a továbbiakban nem
kezeli.
Amennyiben az érintett a kapcsolatfelvételt követően egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe az Adatkezelőtől, úgy a személyes adatok az
egészségügyi dokumentáció részét képezik és megőrzésük az Eüak. tv. 30.§-a szerint történik.
Adat forrása
Az adatok forrása az érintett.
Adatfeldolgozók, címzettek
A személyes adatokhoz adatfeldolgozóként a www.novagroup.hu weboldal tárhelyszolgáltatója és az Adatkezelő info@novagroup.hu e-mail
szolgáltatója férhet hozzá. A személyes adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő által használt egészségügyi informatikai rendszerbe, melynek
fejlesztője, üzemeltetője a rendszerben tárolt adatokhoz feladatainak ellátásához szükséges mértékben hozzáférhet.
2. Egészségügyi ellátások nyújtása
Adatkezelés leírása
A térítéses betegellátást (szakellátás) az érintett betegek részére az Adatkezelő és az Oliva Med Magánklinika orvosai, szakdolgozói nyújtják. Az
egészségügyi adatok felvétele az Eüaktv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyógykezelés része.
Az Eüak. tv. 28. § (1) bekezdése alapján az érintettről felvett, a szakellátás érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint
azok továbbítását nyilván kell tartani.
Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének a célja szakellátás nyújtása, az Eüaktv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett egészsége megőrzésének,
javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyógykezelés érdekében szükséges adatok
nyilvántartása.
Kezelt adatok köre
Az Eüak. tv. 9. § (1) bekezdése alapján a kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő
adatokon kívül - mely egészségügyi adat felvétele szükséges a cél eléréséhez, erről az orvos esetileg ad tájékoztatást az érintett részére.
Adatkezelés jogalapja
A szakellátáshoz kapcsolódóan személyes és különleges adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok
vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés a szakellátás nyújtására vonatkozóan az Adatkezelő és az érinett között
létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok nyilvántartását jogszabály írja elő, így az adatkezelés jogalapja egyben a Rendelet

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése. Az egészségügyi adatok kezelését megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2)
bekezdés h) és g) pontja, az adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás és kezelés nyújtása
érdekében szükséges, az adatok nyilvántartását pedig tagállami jog írja elő.
Adatkezelés időtartama
Az Eüak. tv. 30. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább
50 évig kell megőrizni.
A (2) bekezdés szerint a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a
felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
A (3) bekezdés szerint amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell
adni az illetékes levéltár részére.
Adat forrása
Az adatok forrása az érintett. Az Eüak. tv. 11. (3) bekezdése alapján a kezelését végző orvos - ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg - jogosult
az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az
egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára.
Adatfeldolgozók, címzettek
A személyes adatokat kizárólag a szakellátás folyamatában részvevők ismerhetik meg. Az Eüak. tv. 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja, az egészségügyi
ellátóhálózaton belül adattovábbításra a vonatkozó fejezetben foglaltak szerint kerülhet sor.
A személyes adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő által használt egészségügyi informatikai rendszerbe, melynek fejlesztője, üzemeltetője a
rendszerben tárolt adatokhoz feladatainak ellátásához szükséges mértékben hozzáférhet.
A vizsgálati eredmények az érintett részéről az EESZT-ben elérhetőek. A vizsgálati eredményeket tartalmazó leletet az Adatkezelő a vizsgálatot
megrendelő érintett rendelkezésére bocsátja.
3. Diagnosztikus vizsgálatok, laborvizsgálatok, radiológiai és egyéb vizsgálatok elvégzése
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelő különböző diagnosztikus vizsgálatokat, laborvizsgálatokat, radiológiai és egyéb vizsgálatokat végez. Ezen vizsgálatok saját betegeik
szakellátásával összefüggésben felmerülő vizsgálatok.
Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének a célja a diagnosztikus vizsgálatok, laborvizsgálatok, radiológiai és egyéb vizsgálatok elvégzése. Kezelt adatok
köre az érintett azonosításához és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatok, illetve az elvégzett vizsgálat eredményével kapcsolatos valamennyi
személyes adat.

Adatkezelés jogalapja
A vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos személyes és egészségügyi adatok kezelésére is kerül sor.
A vizsgálat a szakellátás része vagy az érintett által esetileg megrendelt egyedi vizsgálat, úgy az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelő és az érinett között a szakellátás nyújtására, illetve egyedi vizsgálat elvégzésére vonatkozóan létrejött
szerződés teljesítéséhez szükséges. Az egészségügyi adatok kezelését megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, az adatkezelés
jelen esetben is orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás, kezelés nyújtása érdekében szükséges.
Az adattovábbítás jogalapja ez esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése. Az egészségügyi adatok
továbbítását megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontja, az adattovábbítást tagállami jog írja elő.
Adatkezelés időtartama
Az Eüak. tv. 30. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább
50 évig kell megőrizni.
A (2) bekezdés szerint a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a
felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
A (3) bekezdés szerint amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell
adni az illetékes levéltár részére.
Adat forrása
Az érintett, illetve a vizsgálatot az Adatkezelőtől megrendelő.
Adatfeldolgozók, címzettek
A személyes adatokat kizárólag a szakellátás folyamatában részvevők ismerhetik meg. Az Eüak. tv. 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja, az egészségügyi
ellátóhálózaton belül adattovábbításra a vonatkozó fejezetben foglaltak szerint kerülhet sor.
A személyes adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő által használt egészségügyi informatikai rendszerbe, melynek fejlesztője, üzemeltetője a
rendszerben tárolt adatokhoz feladatainak ellátásához szükséges mértékben hozzáférhet.
A vizsgálati eredmények az érintett részéről az EESZT-ben elérhetőek. A vizsgálati eredményeket tartalmazó leletet az Adatkezelő a vizsgálatot
megrendelő érintett rendelkezésére bocsátja.

4. Adatszolgáltatás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT)
Adatkezelés leírása
Az Adatkezelőnek, mint egészségügyi szolgáltatónak jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettsége van az országos e-egészségügyi
rendszerbe, azaz az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Az EESZT felé továbbítandó adatok körét az Eüak. tv. III/A. fejezete
és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) mellékletei határozzák meg.
Az adatkezelés célja
A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatok köre
Az Eüak. tv. III/A. fejezetének 35/F., 35/J., és 35/K. §-ában és a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 1., 3. és 4. számú mellékletében
meghatározott adatok.
Adatkezelés jogalapja
Az EESZT-be való adattovábbításra az Eüak. tv. III/A. fejezetének 35/F., 35/J., és 35/K. §-a, továbbá a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 1.,
3. és 4. számú melléklete alapján kerül sor. Az adattovábbítás jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség
teljesítése. Az egészségügyi adatok továbbítását megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontja, az adattovábbítást tagállami jog írja
elő.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásnyújtás körében a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. Adattovábbításra a
jogszabályokban meghatározott időközönként kerül sor. Az EESZT működtetője az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, aki önálló
adatkezelőnek minősül.
Adat forrása
Az érintett.
Adatfeldolgozók, címzettek
EESZT. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az EESZT
működtetője az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.
5. Közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból, valamint népegészségügyi célból történő adatkezelés
Adatkezelés leírása
Az Eüak. tv. 15. §-ában közegészségügyi, járványügyi célból, a 15/A. §-ában foglaltak szerint pedig munka-egészségügyi célból a szakellátó, egyes
meghatározott egészségügyi és személyazonosító adatokat továbbít az egészségügyi államigazgatási szervnek, valamint a munkavédelmi
hatóságnak.

Az Eüak. tv. 16. §-ában foglaltak szerint népegészségügyi célból a rendellenességet vagy ritka betegséget észlelő orvos a rendellenesség vagy ritka
betegség észlelésétől számított 30 napon belül az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint - kiskorú esetén - törvényes
képviselője nevét és lakcímét miniszteri rendeletben meghatározott módon továbbítja a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása
részére.
Az adatkezelés célja
A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatok köre
Az Eüak. tv. 15. §, 15/A. § és 16. §, 16/B. §, valamint 16/C. §-aiban meghatározott adatok.
Adatkezelés jogalapja
Az adattovábbításra az Eüak. tv. 15. §, 15/A. § és 16. §, 16/B. §, valamint 16/C. §-ai alapján kerül sor. Az adattovábbítás jogalapja a Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi kötelezettség teljesítése. Az egészségügyi adatok továbbítását megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2)
bekezdés g) pontja, az adattovábbítást tagállami jog írja elő.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásnyújtás körében a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. Adattovábbításra a
jogszabályokban meghatározott időközönként kerül sor.
Adat forrása
Az érintett.
Adatfeldolgozók, címzettek
Az Eüak. tv. 15. §, 15/A. §-ában meghatározott adattovábbítás esetén az egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a munkavédelmi hatóság,
akik önálló adatkezelőnek minősülnek.
Az Eüak. tv. 16. §, 16/B. §, valamint 16/C. §-aiban meghatározott adattovábbítás esetén a fent nevesített nyilvántartásokba felé történik
adattovábbítás. A nyilvántartásokat vezető szervek önálló adatkezelők.
6. Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy adatkérésére
Adatkezelés leírása
Az Eüak. tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint egyes szervek adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére, a kezelést végző orvos az
érintett egészségügyi és - a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges -,
személyazonosító adatait átadja a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szervnek.
Az adatkezelés célja
A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatok köre

Az érintett egészségügyi és a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges
személyazonosító adatai.
Adatkezelés jogalapja
Az adattovábbításra az Eüak. tv. 23. §-a alapján kerül sor. Az adattovábbítás jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogi
kötelezettség teljesítése. Az egészségügyi adatok továbbítását megalapozó kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés g) pontja, az adattovábbítást
tagállami jog írja elő.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásnyújtás körében a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. Adattovábbításra az
Eüak. tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervek adatkérése, megkeresése esetén kerül sor.
Adat forrása
Az érintett.
Adatfeldolgozók, címzettek
Az Eüak. tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, önálló adatkezelők.
Az Adatkezelő az 1-6. pontokban ismertetett adatkezelések egyike tekintetében sem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kezelt személyes adatok
A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok, a Megrendelő a tevékenység elvégzése céljából az ahhoz szükséges
mértékben továbbít adatokat a Társaság részére.
Jogi személy esetén a képviselő nevét, valamint a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét és beosztását kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés jogalapja
Természetes személy: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: szerződés teljesítése.
Amennyiben a kapcsolattartó az Adatkezelővel nem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban, tehát az érintett a szerződő partner munkavállalója, vagy
egyéb megbízottja, az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Az Adatkezelő jogos érdeke az érintett által képviselt Társasággal üzleti kapcsolat kialakítása és fenntartása, a létrejött szerződés minél hatékonyabb
teljesítése érdekében. A kapcsolattartásra tehát a gazdasági együttműködés kialakítása, valamint a szervezetek között létrejövő szerződés(ek) teljesítése
érdekében van szükség. Az érintett személyes adatait erre vonatkozó jogalap nélkül más célból az Adatkezelő nem kezeli.
Személyes adatok forrása
A személyes adatok forrása a Megrendelő.
Jogi személlyel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartói adatok forrása a szerződő fél.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
Az érintett személyes adatait Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a munkaköréhez a személyes adatok kezelése
kapcsolódik.
Az adatkezeléshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
AKTIVÁTOR-3 Kft. (5900 Orosháza, Illyés Gyula u. 9.; cégjegyzékszám: 04-09-003600; adószám: 11056397-2-04): Társaságunk könyvelését végzi.
ViaCom Informatikai Kft (2360 Gyál Deák F. u. 17. Cégjegyzékszám: 13-09-109794; adószám: 13810359-2-13) Társaságunk tárhelyszolgáltatója.
Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai
szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat
vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama
Az érintett személyes adatait - egészségügyi szolgáltatásai tekintetében a fentiek szerint kezeli, egyebekben - az Adatkezelő törli a szerződés teljesítését
követően az elévülési idő, vagyis 5 év elteltével. A kapcsolattartói adatokat az Adatkezelő törli, amennyiben tájékoztatást kap arról, hogy a kapcsolattartó
foglalkoztatási jogviszonya a szerződő partnernél megszűnt.
Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között nem jön létre szerződés valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, úgy a személyes adatokat az
Adatkezelő azt követően, hogy az érintett tájékoztatja arról, hogy nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni, a továbbiakban nem kezeli.
Amennyiben az érintett a kapcsolatfelvételt követően egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe az Adatkezelőtől, úgy a személyes adatok az egészségügyi
dokumentáció részét képezik és megőrzésük az Eüak. tv. 30.§-a szerint történik.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatása
A személyes adatok megadása kötelező a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez.
*****
III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását
visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs.
Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat

véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Hozzáférési jog
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak
érvényesülését.

Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő 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 gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából
történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek 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 az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont)
úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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 az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Jogok az érintett halálát követően
Az Eüak. tv. 7. § (5) bekezdése szerint a beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa
- írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a hozzáférési jog gyakorlására, ha
a) az egészségügyi adatra a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok
feltárása, illetve ezen személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
Az fenti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az a) pont szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe
hozhatóak.
Az Eüak. tv. 7. § (7) bekezdése szerint az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi
adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND
Az érintett a fenti jogait az office@novagroup.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaságunk székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve
a Társaságunk székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan
késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül a Társaságunk tájékoztatja az érintettet.
Amennyiben a kérelmet a Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati
jogáról.
Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési
rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy
adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett
ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való
jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett
halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében
megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó
jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
*****
IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a
Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Szegedi Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az
adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést
az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Budaörs, 2021. november 1.

__________________________
NOVAGROUP-MEDICAL Zrt.
Képv.: Dr. Papp Tibor vezérigazgató

