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1. SZÁ MÚ  M ELLÉKLE T  

- Információk a  Premed Pharma Kft. Optimum Szemészet ügyfelei személyes adataival 

kapcsolatban folytatott adatkezelésekről  – 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Egészségügyi ellátás és kötelező adatszolgáltatások teljesítése 

Adatkezelési cél leírása: (i) Az Adatkezelő az egészségügyi szolgáltatás nyújtása keretében a következő célokból kezeli a személyes 

adatokat a páciensek azonosítása, valamint  

(ii) az egészségügyi ágazati szabályok által kötelezően előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítése.  

Kezelt személyes adatok 

kategóriái: 

Gyógykezeléshez 

szükséges azonosító 

adatok:  

Az ápolási dokumentáció 

vezetése érdekében kezelt 

azonosító adatok.1 

Implantátum regiszter 

vezetéséhez szükséges 

adatok: 

• Egészségügyi 

személyazonosító 

adatok, valamint az 

implantátum 

típusával és 

beültetésével 

kapcsolatos 

adatok2. 

Kezeléshez szükséges egészségügyi adatok: 

• Az ápolás folyamat, a napi ápolási tevékenység és a távozás dokumentálása 

érdekében felvett és kezelt személyes adatok.1  

• A kezelést végző orvos által a gyógykezelés során lekérdezett egészségügyi 

adatok (pl. ambuláns lapok, zárójelentések). 

Egészségügyi ellátással kapcsolatban rögzített adatok 

• NAEK által előírt kódok (BNO/ OENO kódok. 

Kötelező nyilvántartások vezetése érdekében felvett adatok: 

• Ha egy érintett meghatározott fertőző betegségben szenved.3 

• Ha egy érintett védőoltásra kötelezett.4 

• Ha az érintett kábítószer-élvező, gyógyszert kóros mértékben fogyasztó, illetve 

egyéb, hasonló jellegű függőséget okozó anyagot használ.5 

Betegprofil (EESZT): 

• Az érintett kezelőorvosa rögzíti az általa kezelt érintettel kapcsolatban az 

érintett TAJ számát, vagy ennek hiányában más azonosítóját, születési idejét, 

nemét, továbbá az érintett egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes 

beavatkozásaival kapcsolatos egészségügyi adatokat.6 - Ön jogosult az ilyen 

adattovábbítást megtiltani 

 
1 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 4. számú melléklete II. részében meghatározott személyes adatok 
2 Eütv. 101/C. § (1) bek. 
3 Eüak. 29.§ (1) a.) pont 
4 Eüak. 29.§ (1) b.) pont 
5 Eüak. 29.§ (1) c.) pont 
6 Eüak. 35/J. § 
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Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint - 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az Eüak. 

az Eütv. és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 

hivatkozott rendelkezéseire tekintettel. 

A GDPR 9. cikk (2) bek. h) pontja szerint -  

az adatkezelés egészségügyi ellátás nyújtása érdekében 

szükséges, az Eüak. hivatkozott rendelkezéseire tekintettel. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, valamint az egészségügyi szolgáltatást nem 

tudja az érintett részére nyújtani. 

Adatkezelés ideje Az Adatkezelő személyes adatokat azok felvételét követően a következő ideig őrzi: 

• az egészségügyi dokumentációt 30 (harminc) évig; 

• a zárójelentést 50 (ötven) évig; 

• a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 (tíz) évig; 

• a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételről készített leletet 30 (harminc) évig; 

• a papíralapú vényeket, és az elektronikus vény kiváltásakor kinyomtatott kiadási igazolást 5 (öt) évig.  

Az Adatkezelő az adatkezelési idők lejártát évente felülvizsgálja, és visszavonhatatlanul törli azon személyes 

adatokat, amelyek tekintetében a fenti őrzési idő lejárt. 

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a nyilvántartási idő lejártát követően 

át kell adni az illetékes levéltár részére. 

Érintettek Az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő páciensek, az ellátásban résztvevő egészségügyi 

szakemberek.  

Személyes adatok forrása A Premed Pharma Kft. a személyes adatokat a következő forrásokból szerzi be:  

(i) közvetlenül a páciensektől a gyógykezelés keretében; 

(ii) az egészségügyi ellátóhálózat más tagjaitól7 – Ön jogosult az ilyen adatlekérést megtiltani8  

(iii) egészségbiztosítási szervtől (egészségügyi ellátás adatai)9 – Ön jogosult az ilyen adatlekérést megtiltani10 

(iv) EESZT-ben tárolt vények adatai11, illetve 

(v) Az EESZT-ben az érintettről tárolt adatokat lekérheti12. – Ön jogosult az ilyen adatlekérést megtiltani13 

 
7 Eüak. 10.§ (2) bek. 
8 Adatvédelmi Tájékoztató 2. h.) pont 
9 Eüak. 11.§ (3) bek. 
10 Adatvédelmi Tájékoztató 2. h.) pont 
11 Eüak. 14/A § (1a) bek. 
12 Eüak. 35/F. § (2) bek. 
13 Adatvédelmi Tájékoztató 2. h.) pont 
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Az érintett köteles a személyes 

adatokat megadni? 

Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes14, kivéve:  

(i) az olyan személyazonosító adatok megadását, amelyek az egészségügyi ellátás igénybevételéhez 

szükségesek, illetve 

(ii) a jogszabályban foglalt15 egyes rendkívüli esetekben kötelező a személyazonosító és egészségügyi 

adatokat megadni. 

Abban az esetben, ha Ön önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő 

egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - 

megadottnak kell tekinteni. 

Az adatkezelési tevékenység 

keretében történik profilalkotás? 

Nem. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés 

leírása 

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz 

hozzáférő személyek köre 

A társaságon belül a betegazonosítást végző, és a vizsgálatok előkészítésében, elvégzésében és az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyek. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

1. Közreműködő orvosok (intézményen belül) 

Címzettek Az Adatkezelővel közreműködő orvosok, akik az Ön ellátásában részt vesznek  

Címzett minősége Közös adatkezelők 

A továbbítás célja 

Az Adatkezelő az egészségügyi ellátását szerződött orvosok igénybevételével nyújtja, akik az Adatkezelő 

intézményben található rendszeriben, a helyszínen hozzáférnek a gyógykezeléshez szükséges személyes adatokhoz.  

 
14 Eüak. 12.§ 
15 Eüak. 13. §-a 
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2.  Egészségügyi ellátóhálózat részére (intézményen kívül) 

Címzettek Az egészségügyi ellátóhálózat tagjai (minisztérium, hatóság, intézmény, kezelőorvos, háziorvos, stb.) 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja 

Az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos 

vagy a háziorvos döntése alapján a gyógykezelés érdekében fontos16 – Ön jogosult az ilyen adattovábbítást 

megtiltani17 

3.  Háziorvos részére továbbítás 

Címzettek Választott háziorvos részére 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja 
A kezelést végző orvos a gyógykezelés során megállapított egészségügyi adatokat továbbítja az érintett választott 

háziorvosának18. - Ön jogosult az ilyen adattovábbítást megtiltani19 

4. Kötelező ágazati adatszolgáltatások 

Címzettek 

Egészségügyi államigazgatási szerv – járványügyekben20 

Élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek – házi, haszonállattal, illetve vadonélő állattal való kontaktusból eredő egyes 

fertőzések gyanúja esetén21 

Szakmai minőségértékelési szerv – minőség értékelése és fejlesztése22 

Teljesítményértékelésért felelős szerv – teljesítmény ellenőrzése, mérése és ellenőrzése23 

Egészségügyért felelős miniszter és szervezetei – egyes ágazati vizsgálatok, elemzések, tervezés, és szervezés24 

A továbbítás célja A jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 

 
16 Eüak. 10.§ (2) bek. 
17 Adatvédelmi Tájékoztató 2. h.) pont 
18 Eüak. 11.§ (1) bek. 
19 Adatvédelmi Tájékoztató 2. h.) pont 
20 Eüak. 15.§ 
21 Eüak. 15.§ (7) bek.  
22 Eüak. 18.§ (1) bek. 
23 Eüak. 18/A.§ 
24 Eüak. 19.§  
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5. Társadalombiztosítási finanszírozás 

Címzettek Társadalombiztosítás működtetéséért felelős minisztérium és igazgatási szervek (NEAK adatszolgáltatás) 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja 

Az adattovábbítás célja25: 

(i) az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások megállapítása, folyósítása; 

(ii) a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának, továbbá a társadalombiztosítási ellátások 

folyósításának ellenőrzése, valamint  

(iii) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető 

szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati 

segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön 

jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az 

ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a 

kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében. 

6.  Központi implantátum regiszter 

Címzettek 
Társadalombiztosítás működtetéséért felelős minisztérium és igazgatási szervek (NEAK adatszolgáltatás - 

https://impreg.neak.gov.hu/) 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja 
A jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (implantátum típusával és beültetésével 

kapcsolatos adatok feltöltése)26 

 

 

 
25 Eüak. 22.§ 
26 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 101/C. § (2) bek. 

https://impreg.neak.gov.hu/
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7. Egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv részére történő adattovábbítás (egyedi megkeresés) 

Címzettek 

A jogszabályban meghatározott27 bíróságok, minisztériumok, hatóságok, szakértők, kamarák és egyéb szervek, egy 

konkrét ügyekben egyedi adatkéréssel fordulhatnak az Adatkezelőhöz, amelyet a társaság köteles teljesíteni. 

Az érintett első ízben történő orvosi ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés 

feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti az érintett 

személyazonosító adatait.28 

Ha az ellátott érintett kiskorú, és feltételezhető, hogy a sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás 

következménye vagy az egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekről szerez 

az ellátó orvos tudomást, úgy az Adatkezelő az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul ezekről a tényekről 

értesíti.29 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja A jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 

8. Adattovábbítás az EESZT rendszerbe 

Címzettek 

Az Adatkezelő az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (az „EESZT”) rendszerhez csatlakozott egészségügyi 

szolgáltató, aki: 

(i) a jogszabály alapján az EESZT rendszerbe adatszolgáltatásra 30  

(ii) az egészségügyi profil vezetésére és továbbítására t31. - Ön jogosult az ilyen adattovábbítást megtiltani32 

valamint  

(iii) egészségügyi dokumentáció megküldésére kötelezett33. 

A továbbítás címzettje az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. 

Az EESZT adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-

portal/adatvedelem 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja A jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 

 
27 Eüak. 23. § (1) bek. 
28 Eüak. 24.§ (1) bek. 
29 Eüak. 24.§ 
30 Eüak. 35/F. § (1) bek. 
31 Eüak. 35/J. § 
32 Adatvédelmi Tájékoztató 2. h.) pont 
33 Eüak. 35/K. § (1) bek. 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/adatvedelem
https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/adatvedelem
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9. Informatikai infrastruktúra üzemeltetése 

Címzettek Külső IT szolgáltató (Szabó Attila egyéni vállalkozó), szoftver fejlesztő és karbantartó. 

Címzett minősége Adatfeldolgozó 

A továbbítás célja 

Az az Optimum program fejlesztése és karbantartása: 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése érdekében a részére az Optimum programon keresztül, végzi.  

A külső IT szolgáltató a rendszerek fejlesztése és karbantartása érdekében hozzáféréssel rendelkezik a rendszerekben 

letárolt személyes adatokhoz is. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= 

nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság I Tiltakozás N Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I   Tiltakozás (Eüak.) I 
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Ajánlással összefüggő kedvezmények biztosítása és nyilvántartása 

Adatkezelési cél leírása: A pácienseknek lehetősége van arra, hogy egy ajánlókártya segítségével további pácienseket ajánljanak az 

Adatkezelő részére. Amennyiben az ajánlott személy igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, úgy az ajánló 

személy visszatérítésre lesz jogosult. A személyes adatok kezelésének a célja, a visszatérítési jogosultság 

ellenőrzése, és a visszatérítés kifizetése. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Ajánló neve, azonosító kódja, bankszámlaszáma és aláírása. 

Az ajánlott neve és aláírása.  

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

A visszatérítés nem teljesíthető és az ajánló nem válik jogosulttá a visszatérítésre. 

Adatkezelés ideje A kifizetés teljesítése előtt, a hozzájárulás visszavonásáig. 

A kifizetés teljesítését követően, a visszatérítés megfizetésétől számított 8 (nyolc) év, a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 169. § (2) bek.-re tekintettel. 

Érintettek Az Adatkezelő páciensei, akik ajánlással érintettek (ajánló és ajánlott személyek) 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az értinettektől származnak 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 
Ügyvezetés, Optimum Szemészet asszisztensei, pénzügyi terület munkatársai, marketing terület munkatársai 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek Az Adatkezelő számlavezető bankja. 

Címzett minősége Önálló adatkezelő. 

A továbbítás célja Átutalás teljesítése. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= 

nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság N Tiltakozás F Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: 
Páciens elégedettségére vonatkozó információk gyűjtése és közzététele, 

valamint tájékoztatás nyújtása az aktuális újdonságokról és kedvezményekről 

Adatkezelési cél leírása: A pácienseknek lehetőségük van az Optimum Szemészet tevékenységével kapcsolatban egy anonim kérdőív 

kitöltésére, amely alapján az Adatkezelő visszajelzést kaphat a szolgáltatásaival kapcsolatban. 

A kérdőívben lehetőség van (célonként külön) a kitöltőknek hozzájárulniuk ahhoz, hogy: 

(i) a véleményüket az Adatkezelő a marketing tevékenysége során felhasználja (kiadványaiban, 

hirdetéseiben és honlapján - fényképpel vagy anélkül), továbbá, hogy 

(ii) tájékoztatást nyújtson számukra az Adatkezelő az Optimum Szemészet szolgáltatásaival kapcsolatos 

aktuális újdonságokról és kedvezményekről. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Vélemény közzététele: Név, aláírás, vélemény, észrevételek, ajánlás, a kérdőívben megadott értékelések, 

fénykép (opcionális – egyeztetés alapján).  

Tájékoztatás aktuális újdonságokról és kedvezményekről: Név, e-mail cím, telefonszám. 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az Adatkezelőnek nem lesz lehetősége a páciensek véleményét megismerni és a pácienssel történő egyeztetés 

alapján azt közzétenni, valamint az Optimum Szemészet szolgáltatásaival kapcsolatos aktuális újdonságokról és 

kedvezményekről szóló tájékoztatást nyújtani az érintettek részére.  

Adatkezelés ideje A személyes adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre.  

Érintettek Az elégedettségi kérdőívet kitöltő és az adatkezeléshez hozzájáruló személyek. 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az értinettektől származnak. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása A tájékoztatás nyújtásával összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő elektronikusan a cég 

szerverén tárolja, illetve a papír alapon töltött kérdőívek esetén azokat egy elzárt szekrényben őriz. 

A vélemények hozzájárulás esetén nyilvánosan közzétételre kerülnek, a pácienssel történő előzetes egyeztetés 

alapján. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 

A kezelt személyes adatokhoz az ügyvezető, üzletágvezető, a minőségirányítási vezető és a marketing terület 

és az Optimum Szemészet asszisztensei férnek hozzá. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= 

nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság N Tiltakozás F Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: 

Alklamassági vizsgálatot megelőzően a páciensek körülményekeinek és 

preferenciáinak megismerése, valamint tájékoztatás nyújtása az aktuális 

újdonságokról és kedvezményekről 

Adatkezelési cél leírása: Látásjavító műtétet megelőző vizsgálatra érkezett pácienseknek lehetőségük van kitölteni egy részükre 

összeállított kérdőívet, amelyben célonként külön hozzájárulhatnak  ahhoz, hogy: 

(i) a látásjavító műtét igénybevételével kapcsolatos körülményeket és preferenciákat az Adatkezelő 

megismerje, továbbá, hogy 

 

(ii) tájékoztatást nyújtson számukra az Adatkezelő az Optimum Szemészet szolgáltatásaival kapcsolatos 

aktuális újdonságokról és kedvezményekről. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Látásjavító műtét igénybevételével kapcsolatos körülmények és preferenciák megismerése:  

• Az aktuális kérdőíven, a páciens által megadott válaszok. 

Tájékoztatás aktuális újdonságokról és kedvezményekről:  

• Név, e-mail cím. 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az Adatkezelőnek nem lesz lehetősége a páciensek a látásjavító műtétek igénybevételével kapcsolatos 

körülményeit és preferenciáit megismerni, valamint az Optimum Szemészet szolgáltatásaival kapcsolatos 

aktuális újdonságokról és kedvezményekről szóló tájékoztatást nyújtani az érintettek részére. 

Adatkezelés ideje A személyes adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre.  

Érintettek A kérdőívet kitöltő és az adatkezeléshez hozzájáruló személyek. 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az értinettektől származnak. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 
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Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 

A kezelt személyes adatokhoz az ügyvezető, üzletágvezető, a minőségirányítási vezető és a marketing terület 

és az Optimum Szemészet asszisztensei férnek hozzá. 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= 

nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság N Tiltakozás F Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Páciens panaszok kezelése 

Adatkezelési cél leírása: Bármely csatornán érkező páciens reklamáció rögzítése, kivizsgálása és visszajelzés érdekében, a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a „Fgy. tv.”) előírásai alapján. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Az Fgy. tv. által előírt34, a panaszos azonosítására szolgáló, valamint a panasz felvételével, nyilvántartásával és 

kivizsgálásával kapcsolatos adatok. 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, Fgy. tv. rendelkezései 

alapján35. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a jogszabályban foglalt kötelezettségét, azaz a panasztevő páciensek 

panaszait megfelelő módon rögzíteni, kivizsgálni és megválaszolni. 

Adatkezelés ideje A panaszról felvett jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya, valamint adott esetben a hangfelvétel 5 (öt) 

évig kerül megőrzésre36. 

Érintettek Az Adatkezelőnél panaszt tevő személyek. 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az értinettektől származnak. 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem. 

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

 
34 Fgy tv. 17/A.§ (5) bek. 
35 Fgy tv. 17/A.§ (2) bek. 
36 Fgy tv. 17/A.§ (7) bek. 
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A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 
Ügyvezető, üzletágvezető, főorvos, minőségirányítási vezető, Optimum Szemészet asszisztensei. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek Jogi képviselő részére 

Címzett minősége Önálló adatkezelő 

A továbbítás célja Jogi értékelés készítése és jogi képviselet 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= 

nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság N Tiltakozás F Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése: Részletfizetés / lejárt tartozások érvényesítése 

Adatkezelési cél leírása: Az Adatkezelő fizetési halasztást nyújt a páciensek részére egyes ellátásokkal kapcsolatban. Ezzel 

összefüggésben az Adatkezelő az esetleges lejárt tartozások érvényesítése érdekében kezeli a páciensek egyes 

személyes adatait. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Páciens: Név, anyja neve, születési hely és dátum, lakcím, e-mail cím, tartozás összege és esedékessége 

Adatkezelő munkavállalója: név, lakcím és aláírás (dokumentum tanúzása). 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes 

adatainak kezelése ellen. 

A jogos érdek leírása Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a késedelmes részletfizetésekből származó igényét 

érvényesítse a páciensekkel szemben.  

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

Az adatkezelés hiányában az Adatkezelő jogos érdeke sérül, tekintve, hogy nem lenne képes a hatékony 

igényérvényesítésre.  

Adatkezelés ideje A személyes adatok az Adatkezelő a tartozás kiegyenlítéséig, tartozás fennállása esetén az összeg 

megfizetéséig vagy az igény elévülésééig kezeli.  

Érintettek Az Adatkezelőnél részletfizetést igénybe vevő személyek, valamint az Adatkezelő munkavállalója. 

Személyes adatok forrása A személyes adatok közvetlenül az értinettektől származnak 

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Igen. 

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Igen. 
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Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek köre 
Ügyvezetői titkárság, pénzügyi vezető, Optimum Szemészet asszisztensei, könyvelő, jogi képviselő 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek (1) Jogi képviselő részére (az eljáró jogi képviselő esetenként kerül kiválasztásra) 

Címzett minősége (1) önálló adatkezelő 

A továbbítás célja (1) igény érvényesítése 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a Premed Pharma Kft. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= 

nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása N Hozzáférés I Helyesbítés I Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F Adathordozhatóság N Tiltakozás I Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I Keresetindítás (bíróság előtt) I     

 


