
Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja(i) Érintettek köre Adatkezelés időtartama

Mi a célja az adatok kezelésének

Mi a megnevezése a kezelt adatnak 

(részletes tartalma az adatvagyon 

leltárban jelenik meg)

A jogalapok meghatározása, akár több 

is lehet, és a pontos törvényi 

hivatkozások megadására kérem 

ügyeljenek

Azon természetes személyek, amelyek 

adatait kezeljük (pl állásra jelentkező, 

beteg, web oldal látogató, stb.)

Megadása vagy konkrét időtartam, vagy valamihez 

viszonyítva, esetleg visszavonásig

Megfelelő jelölt kiválasztása, egy 

adott pozícióra

Önéletrajz, esetleges jegyzetek a 

felvételi interjúk során

Az érintett hozzájárulása a pályázat 

benyújtásával az adott pozíció kapcsán 

végzett adatkezelésekre Jelentkezők Az állás betöltéséig, kivéve, a felvett dolgozó

Megfelelő jelölt kiválasztása, egy 

később kiírt pozícióra Önéletrajz

Az érintett nyilatkozattal adott 

hozzájárulása az önéletrajz tárolására és 

későbbi felhasználására Jelentkezők Visszavonásig, de maximum 6 hónapig

A munkakör betöltése és az ehhez 

kapcsolódó törvényi megfelelések 

kapcsán adatok kezelése és 

továbbítása

Dolgozó részletes személyes adatai, 

banki adatok, és minden 

munkaszerződés megkötéséhez 

kapcsolódó adat

Az érintett hozzájárulása a szerződés 

megkötéséhez, és törvényi megfelelés Munkavállaló, és annak családtagjai

Alkalmazás során, majd archív adatként 50 évig a 

törvényi megfelelésnek megfelelően

A munkakör betöltése és az ehhez 

kapcsolódó törvényi megfelelések 

kapcsán adatok kezelése és 

továbbítása

Dolgozó adatai, az új beosztása és a 

bére Törvényi megfelelés Munkavállaló MT alapján 50 év

A munkakör betöltése és az ehhez 

kapcsolódó törvényi megfelelések 

kapcsán adatok kezelése és 

továbbítása

A dolgozó adata és az alkalmasságra 

vonatkozó nyilatkozat Törvényi megfelelés Munkavállaló MT alapján 50 év

A munkakör betöltése és az ehhez 

kapcsolódó törvényi megfelelések 

kapcsán adatok kezelése és 

továbbítása

A kötelező oktatások és a kapcsolódó 

adminisztráció Törvényi megfelelés Munkavállaló MT alapján 50 év

Ekkor az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítja a szervezet, 

akik saját jogon is kezelik az adatokat

Dolgozók személyes adatai, 

béradatai, egyéb kapcsolódó adatok Törvényi megfelelés Munkavállaló Amíg a dolgozó állományban van

A dolgozó munkaviszony alatti 

bérfizetése

Dolgozó munkával kapcsolatos 

adatai, túlóra, szabadság, és ebből 

eredendő bére. Kapcsolódhatnak 

még levonások, egyéb adatkezelések Szerződés teljesítése Munkavállaló MT alapján 50 év



A dolgozók adatainak napra készen 

tartása

A dolgozók személyes adatai, 

amelyek a munkavállalás kapcsán 

szükségesek Szerződés teljesítése Munkavállaló MT alapján 50 év

A munkavállaló részére készítik, 

amennyiben ezt kéri, esetleg a bank 

végezhet ellenőrzést az adatok 

helyességében

A dolgozók munkaviszonyával 

kapcsolatos igazolás kiállítása Szerződés teljesítése Munkavállaló Amíg a dolgozó átveszi a HR-en

A munkavállaló távozásakor végzett 

adatkezelések

A dolgozó kiléptetése a munkavállalói 

státuszból Szerződés teljesítése Munkavállaló MT alapján 50 év

A beteg majdani kezelése, a 

jogosultságot bizonyítja az ellátásra 

közszolgáltatás keretében Beutalón feltűntetett adatok

Közérdekű feladat ellátása

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 50 év

Betegellátáshoz kapcsolódó logisztika

A beteg neve, neme és az 

elhelyezéséhez kapcsolódó 

információk

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek A rendszerből sosem törölnek adatot.

A betegellátás megkezdése A beteg alapadatai

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 50 év

A finanszírozás kapcsán felmerülő 

problémák esetén ezeket az 

anyagokat tovább kell küldeni a NEAK-

nak

A külföldi beteg iratainak, biztosítási 

papírjainak a másolata, amely 

fényképet is tartalmazhat

NEAK kötelezi a kórházat, hogy legyen 

másolata az iratokról külfüldi betegek Nem semmisítik meg, elrakják a beteg kórlapjába

Az alapadatok szükségesek a 

kórlapra. Ez maga a fejlap

A beteg alapadatai, de nem térve ki a 

betegségére, állapotára

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 50 év



A beteg ellátásához kapcsolódó 

anyagok kezelése, tárolása

A betegek kapcsán ápolási adatok, 

orvosi dekurzus, képalkotó 

diagnosztikában kezelt adatok

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 50 év

Beteg kezelése

Képalkozó diagnosztikával a beteg 

ellátásának segítése

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 30 év

Beteg kezelése

Beteg adatai és a megállapított 

státusz

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 50 év

Beteg kezelése Beteg vérmintája és a lelet

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek Az EÜ törvény alapján 50 év

A dolgozók csak akkor férhetnek a 

rendszerekhez, ha azt jóváhagyták és 

ezt visszaellenőrizhető módon kell 

tudni bizonyítani, amíg a dolgozó 

állományban van

dolgozó neve, beosztása, jóváhagyó 

neve és aláírása, ehhez kapcsolódóan 

a rendszerekben a felhasználó neve

Jogos érdek, mert ezen a módon tudja a 

szervezet biztosítani a korrekt 

hozzáféréseket a betegadatokhoz is

munkavállalók, külső partnerek távoli 

hozzáféréssel rendelkező dolgozói, 

konzulensek, szerződéses partnerek

Amíg a munkavállaló munkaviszonya fenáll, vagy a 

konzulenssel, partnerrel a szerződéses jogviszony 

fennáll.

A levelek kapcsolattartást szolgálnak, 

a bennük található személyes 

adatokat maguk a dolgozók kezelik

email címek, amelyek lehetnek privát 

címek is, és email tartalmak jogos érdek

munkavállalók, külső partnerek email 

címei, esetleges magánszemélyek, 

akikkel a munkavállalók leveleznek

Amíg a munkavállaló munkaviszonya fenáll, vagy a 

konzulenssel, partnerrel a szerződéses jogviszony 

fennáll.

A dolgozó számára a profil adatok 

biztosítása bármelyik 

munkaállomáson jelentkezik be

Amit a dolgozó a profilban tárol, így 

esetlegesen személyes 

dokumentumok vagy browsing 

history. Jogos érdek

Munkavállalók, akik géppel 

rendelkeznek, és AD integrált a 

rendszerük

Amíg a munkavállaló munkaviszonya fenáll, vagy a 

konzulenssel, partnerrel a szerződéses jogviszony 

fennáll.



Vagyonvédelem és a portaszolgálat 

támogatása Videó felvételek Jogos érdek, 2005 év CXXIII törvény

Munkavállalók, betegek és családtagjaik, 

látogatók, partnerek. Mindenki, aki a 

kórház kamerákkal védett területein 

megfordul. 24 óra

Finanszírozási adatok megfelelő 

beállítása

betegek kezeléséhez kapcsolódó 

adatai jogos érdek betegek sosem törlik

Elveszett adat régi rendszerből 

történő kinyerése

betegek kezeléséhez kapcsolódó 

adatai

Közérdekű szolgálat ellátása, 

amennyiben nem fizetős a beteg, és 

szerződés teljesítése, amennyiben 

fizetős

Törvény: 1997. XLVII EÜAK; 1997. CLIV. 

EÜ betegek 50 év

Pénzügyi elszámolások, gazdálkodás

Partnerek adatai, betegek adatai 

számlázáshoz

Szerződés teljesítése, számviteli törvény 

2000. évi C. trv beteg, partner kapcsolattartói 8 év

Pénzügyi elszámolás a beteg kapcsán

Beteg adatai és az elvégzett 

kezelések

Szerződés teljesítése, számviteli törvény 

2000. évi C. trv beteg 8 év

A levelek követése

betegek kapcsán is kerülhet bele 

levél, partnerek kapcsán 

partnerkapcsolattartói adatok jogos érdek betegek, partnerek sosem törlik


