
Nyilvántartás Feldolgozott, tárolt személyes adatok köre
Adatkezelés célja;

Jogalap, hivatkozás
Megőrzési idő Érintettek

Adatok forrása, 

eredete

Elhagyja-e az adat a szervezetet?

Adatfeldolgozó, cél, 

Külföldi 

adatátadás?

Kezelt adatok rövid 

megnevezése
A tárolt személyes adatok tételes felsorolása

Érintett hozzájárulása

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség telj.

Érintett vagy másik term. személy 

létfontosságú érdeke 

Közérdekű vagy közhatalmi

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos 

érdeke

Megőrzés idő, vagy feltétel
Akik adatait 

kezelik

Adatok forrása, pl. 

érintett 

adatszolgáltatása

Ha igen, akkor hová, milyen jogcímen

Beteg adatok Főnix - 

MS SQL adatbázis

Családi és utónév, születéskori név, nem, születési hely és idő, 

anya leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, 

telefonszám, e-mail cím, társadalombiztosítási azonosító jel 

(TAJ szám) 

együttesen vagy ezek közül bármelyik, 

megjelenés dátuma, kórtörténet, képalkotó diagnosztikai 

eljárással készített felvételek / radiológia, UH felvételek/, 

szövettani, kórtani, mikrobiológiai, laboratóriumi leletek, 

nyilatkozatok;

Hozzátartozó értesítési címe, email, telefon lakcím,  

Az érintett önkéntes hozzájárulása,( 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);

1997. évi CLIV. Törvény az 

egészségügyről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi 

és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről

2017. évi LIX. törvény egyes 

egészségügyi és egészségbiztosítási 

tárgyú törvények módosítása

Járóbeteg dokumentumok 30 év. 

Képalkotó diagnosztikai eljárással 

készült felvételek, annak 

készítésétől számított 10 év, a 

felvételről készített leletet a felvétel 

készítésétől számított 30 évig kell 

megőrizni. (A 10 év megőrzési idő a 

2012. január 1-től készült 

képanyagokra vonatkozik.)

Betegek érintett, 

társosztályok, 

EESZT

A GDPR 6. cikkben foglaltaknak megfelelően,

törvényben előírt jelentési kötelezettség vagy a megkereső hatóság kérésének teljesítése 

érdekében

- Rákregiszter az Országos Onkológiai Intézetnél. 

- Haláloki statisztika a KSH-nál. 

- Fertőző betegségek (az ellátással kapcsolatos fertőzések is) az Országos Epidemiológiai Központ 

- Váratlan események, mellékhatások jelentése a Gyógyszerészeti Intézet, illetve a 

Kormányhivatal felé

- EESZT

- Hatósági (ügyészség, bíróság, nyomozásra feljogosított szervek, büntetésvégrehajtás) 

megkereséssel kapcsolatban

A HIS rendszer üzeletetését alvállakozók végzik az intézet szerverein, VPN-es kapcsolaton 

keresztül.  (Graphomed Kft., BékerSoft Kft..) 

Nincs

Vevők - ECOSTAT 

MS SQL adatbázis

Név, lakcím, adószám (ha nem magánszemély), 

bankszámlaszám

A fizetős szolgáltatások igénybevétele 

esetén szükséges számla kiállítása, a 

szolgáltatás igénybevételének 

hozzáférése és a fizetés tényének  

dokumentálása, számviteli, adózási 

jelentési kötelezettségek teljesítése.

2000. évi C. törvény a 

számvitelről(Számv. tv.)

2003.évi XCII törvény az adózás 

rendjéről

2017. évi CL. törvény (új Art.)

2017. évi CLI törvény (Air.)

2017. évi CLIII. törvény ( Avt.)

A számviteli bizonylatok esetében a 

Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének 

megfelelően nyolc év

Vevők Vevők A felügyeleti és ellenőrző (NAV) vagy a megekereső hatóságok részére történő adatszolgáltatás a 

vonatkozó törvények és a GDPR 6. Cikk előírásainak megfelelően.   

A gazdasági - rendszer üzeletetését alvállakozó végzi az intézet szerverein, VPN-es kapcsolaton 

keresztül.  (Computrend Zrt.)

nem

Szállítók - MS SQL 

adatbázis

Név, cím, adószám, bankszámlaszám Alvállalkozóink adatainak nyilvántartása 

a teljesítés elszámolása(áru, 

szolgáltatás) és a törvényben rögzített 

jelentési kötelezettségek teljesítése 

érdekében 

2000. évi C. törvény a 

számvitelről(Számv. tv.)

2003.évi XCII törvény az adózás 

rendjéről

2017. évi CL. törvény (új Art.)

2017. évi CLI törvény (Air.)

2017. évi CLIII. törvény ( Avt.)

A számviteli bizonylatok esetében a 

Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének 

megfelelően nyolc év

Szállítók Szállítók A felügyeleti és ellenőrző (NAV) vagy a megekereső hatóságok részére történő adatszolgáltatás a 

vonatkozó törvények és a GDPR 6. Cikk előírásainak megfelelően.   

A gazdasági - rendszer üzeletetését alvállakozó végzi az intézet szerverein, VPN-es kapcsolaton 

keresztül.  (Computrend Zrt.)

nem

Panaszkezelés, 

Egészségügyi 

dokumentum 

kikérés 

Az igénylő adatai, az igénylő és az igényelt adat tipusának 

függvényében. (hivatalos szerv, intézmény, magánszemély) A 

nyilvántartott adatok a kikérő azonosításához és 

elérhetőségéhez szükséges adatok. A kikérés 

papír/elektronikus alapú - az igényelt adatok a fent említett 

valamelyik adatbázisban tárolódnak. A kiadás papír vagy 

elektronikus formában történik.

Az intézet működési folyamataiban 

jelentkező hiányosságok feltárása, az 

ellátás minőségének javítása. 

Dokumentumkikérés a GDPR –ben és a 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi 

és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről, 

valamint a 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról törvényben 

foglatak.

A papír alapú dokumentumokat 10 

évig őrízzük.

Betegek, 

magánszemél

yek, hivatalos 

szervek, 

intézmények

Az intézet 

rendelkezésére álló 

SW rendszerek, 

ellátó orvos

A keletkező válaszdokumentumok kikerülnek a panaszoshoz vagy a dokumentum kikérőjéhez nem

Munkavállalók 

adatai - BABÉR MS 

SQL adatbázis 

Munkaügyi és 

Bérügyi 

nyilvántartás

Dokumentum alapú: munkavállalók kartonjai, végzettséget 

igazoló és személyi okmányok fénymásolata(hozzájárulás 

alapján) vagy a kitöltött adatlap, munkaszerződés, 

nyilatkozatok, adatvédelmi, adatbiztonsági nyilatkozat,

Elektronikus nyilvántartás: Név, születési dátum, anyja neve, 

lakcím, tartózkodási hely, adószám, személyigazolvány szám, 

TAJ szám,bankszámlaszám, bér és szabadságnyilvántartás

Kiskorú gyermekek adatai név, adószám, TAJ szám

Házastárs adatai:  : Név, születési dátum, anyja neve, lakcím, 

tartózkodási hely, adószám, személyigazolvány szám, TAJ 

szám, 

Jogi kötelezettség teljesítése.

1995. évi LXVI. tv.( Art.)

2012. évi I. törvény (Mt.)

2017. évi CL. törvény (új Art.)

2017. évi CLI törvény (Air.)

2017. évi CLIII. törvény ( Av

A munkaügyi adatok nem 

selejtezhetők.

Az igazolvány másolatok a 

munkaviszony megszűnése után öt 

évvel selejtezhetők.

Art. 47. §. (3) bekezdése szerint az 

iratokat az adó megállapításához 

való jog elévüléséig. 

1995. évi LXVI. törvény: a 

munkavállalók adatai, a biztosításra 

és járulékfizetésre vonatkozó 

adatok nem selejtezhetők.

1997. LXXXI. tv. (Tny) 99/A. : 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését követő öt évig köteles 

megőrizni

Munkavállaló

k

Családtagjaik

dolgozók által 

közölt adatok, 

dokumentumokkal 

alátámasztott 

adatok

Jelenléti ívek, 

szabadságigénylő 

füzet 

Elektronikus adatküldés történik a kijelölt (NAV), vagy megkereső hatóságnak és a banknak.

A bérszámfejtést külső adatfeldolgozó végzi az intézet saját szerverén, VPN-es kapcsolaton 

keresztül. (Balance Kft.)  

A bér-rendszer üzeletetését alvállakozó végzi az intézet szerverein, VPN-es kapcsolaton keresztül.  

(SpftConsulting Kft.)

Nincs

 Adatkezelési nyilvántartás


