
Adatkezelési Tájékoztató 

 

A NeoGyn magánorvosi rendelő  ,  mint adatkezelő, jelen adatkezelési tájékoztató megalkotásával és 
elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, 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 szóló általános 
adatvédelmi rendeletben („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) meghatározott érintetti 
tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. 

 

I. Adatkezelő 

 

Adatkezelő neve: NEOGYN Egészségügyi Kft. 

Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 36. 

Adószám: 22782898-1-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-943360 

Telefonszám: +361 329-4535 

 E-mail cím: info@neogynrendelo.hu 

 

II. Általános fogalmak 
 

1. érintett (páciens): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható); 

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó 
bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés); 

3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

4. 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; 

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők  

 

III. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 
 

A NeoGyn magánorvosi rendelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. 
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 
jogszabályok teszik kötelezővé. 

A NeoGyn magánorvosi rendelő a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott az érintett 
személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezeli és csak az arra 
jogosultaknak ad át. 

1. Az adatkezelés célja: a rendelő honlapján vagy telefonon történő bejelentkezés 

A kezelt adatok köre: személyes adatok (név, telefonszám, email cím) 

Az adatkezelés jogalapja: Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a bejelentkező 
érintett önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez kifejezetten 
hozzájárul. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk 
fel. 

Az adatkezelés időtartama: A rögzített adatokat töröljük a nyilvántartásból, amennyiben a 
törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen 
Önnek is lehetősége van bármikor módosítani vagy törölni személyes adatait. Továbbá arra is 
jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak kezelésére a jövőre 
nézve. 

2. Az adatkezelés célja: egészségügyi adatkezelés 

A kezelt adatok köre: személyes adatok, valamint az adott vizsgálathoz/kezeléshez, orvosi 
döntéshozatalhoz szükséges adatok. 

Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat 
az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 
évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, 
kizárólag a szolgáltatások teljesítéséhez használjuk fel. 



Az adatkezelés időtartama: törvényi előírás alapján – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, 
a zárójelentést legalább 50 évig meg kell őrizni. 

 

IV.   Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek 
 

Hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel 
kapcsolatos körülményekről. 

Helyesbítés 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan 
személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes 
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség; 

ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

ha a személyes adatokat a rendelő jogellenesen kezelte; 

ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a rendelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy a rendelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

Ön 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 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a jogos érdekén alapuló kezelése ellen.  

Adathordozhatósághoz való jog 



Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy 
ezeket az adatokat a rendelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés 
az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy 
az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és 
az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai 
rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

Jogorvoslat 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06.1.391.1400 

Fax: 06.1.391.1410 

Honlap: http://www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


