
ADATVÉDELMI

NYILATKOZAT

DA VINCI Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 



Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendeltetése a DA VINCI Kft. (a továbbiakban: Intézmény) 

által természetes személyekre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó azonosítható, vagy 

azonosított személyes adatok kezelésének ismertetése a 2018. május 25. napjától hatá-

lyos, az Európai Parlament és az Európai Unió Bizottsága (EU) 2016/679. számú általá-

nos adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően. 

1. Az Intézmény az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számá-

ra átláthatóan kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli.

c) Az Intézmény által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai

szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korláto-

zódnak.

d) Az Intézmény minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ál-

tala kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes ada-

tokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.

e) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az In-

tézmény a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodá-

sával szemben.

Az Intézmény az érintettek adatait 

a) Előzetes tájékoztatást követően, a szükséges mértékben és minden esetben cél-

hoz kötötten kezeli.

b) Az érintettek adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jelle-

gű.

c) Bizonyos esetekben az érintettek személyes adatainak kezeléséhez az Intéz-

ménynek, illetve harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk

működtetése, fejlesztése és biztonsága, egyes egészségügyi szolgáltatások igény-

be vétele.



 

2. Az Intézmény adatai  

 

DA VINCI Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely/Postacím: 7635 Pécs, Málics Ottó u. 1. 

Honlap: www.davincimaganklinika.hu 

Kapcsolattartás: info@davinciklinika.hu 

Telefonszámunk: 0072512050 

Az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: info@davinciklinika.hu 

Az Intézmény a kezelt személyes adatokat saját szerverein tárolja. 

 

3. A Intézmény által kezelt adatok köre, és az adatkezelési célok:   

 

Tevékenység 

megnevezése és az 

adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam Érintett tájé-

koztatása 

Egészségügyi szol-

gáltatás igénybe-

vétele  

Cél: egészségügyi 

ellátást nyújtó szer-

vezetként az ellá-

tásban résztvevők 

egészségi állapotá-

nak megőrzése, javí-

tása, fenntartása, 

nyomon követése, 

 

jogszabályon 

alapuló (GDPR 

6. cikk (1) be-

kezdés c.) 

pont) 

hozzájáruláson 

alapuló (GDPR 

6. cikk (1) be-

kezdés a.) 

pont) 

Név, szül. hely, 

idő, anyja neve, 

lakcím, TAJ, 

telefonszám,  

emailcím, 

egészségügyi 

adatok 

jogszabályban 

meghatározott 

(10-50 év) 

az Intézmény 

honlapján, 

jelen adatvé-

delmi tájékoz-

tató útján 

az adatvédel-

mi tisztviselő-

vel egyeztetett 

időpontban, 

indokolt eset-

ben személyes, 



valamint a betegjo-

gok érvényesülése 

érdekében  

részletes tájé-

koztatás útján 

 

4. Adatbiztonsági intézkedések 

 

Az Intézmény a jelenlegi technológiai lehetőségek, és a racionális megvalósítási költsé-

gek szem előtt tartásával, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett kockázat mértékének figyelembe vételével szervezi az adatbiztonsági intézke-

déseit az alábbiak szerint: 

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek, szolgáltatások bizalmas jel-

legének biztosítása 

- esetleges műszaki incidens esetén annak elhárítása, a hozzáférhetőség mielőbbi 

biztosítása 

- az egyes szervezési- és technikai intézkedések rendszeres felmérése, tesztelése 

az adatkezelés biztonságának garantálása érdekében. 

Az Intézmény az adatvédelmi incidens(ek)ről nyilvántartást vezet a GDPR 33. cikk 
(5) bekezdésének megfelelően. A nyilvántartásban szereplő adatokat 

a) személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig,  
b) különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig szükséges megőrizni. 

A nyilvántartás nem tartalmazhat érintetti személyes adatokat. 
 

5. A személyes adatok továbbítása az ellátórendszeren belül 

 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/A-N § előírásai szerint 2018. november 1. napjától 

Intézményünk köteles megküldeni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Tér) felé az egészségügyi ellátása során keletkezett, a törvényben felsorolt egészségügyi 

dokumentumokat és adatokat. Az adatok továbbításának megtagadására a Intézmény-

nek nincs lehetősége. 



A fenti adatkezelés törvényi felhatalmazás alapján végzettnek tekintendő az érintett ön-

rendelkezési jogának figyelembe vétele mellett, mivel az 1997. évi XLVII. törvény 35/H § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint önrendelkezési nyilatkozattal lehetősége van megha-

tározni az érintettnek, hogy az EESZT által kezelt személyes és különleges adatai men--

nyiben ismerhetők meg más egészségügyi ellátó által. 

A fentiekkel kapcsolatos információk az EESZT információs portálján találhatók: 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt címen. 

 

6. Kamerás megfigyelés az Intézmény területén 

 

Az Intézmény területén technikai megfigyelőeszköz rendszer került kiépítésre. Az adatkezelés 

célja az Intézmény területén tartózkodó személyek élet- és testi épségének védelme, személy-, 

vagyon-, és értéktárgyak védelme, veszélyes anyagok őrzése. 

Az Intézmény az alábbiak szerint tájékoztatja a területére belépő betegeket, hozzátartozókat, 

kísérőket, szerződéses partnereket a kihelyezett kamerák helyéről, célterületéről és a kihelyezés 

jogalapjáról. 

 A kamera felsze-

relési helye 

A kamera által megfi-

gyelt terület 

Cél (2005. CXXXIII. tv. 

31. § (1) bekezdés 

szerint) 

Üzemelés módja 

1. gépjárműfelhajtó autófelhajtó területe vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

2. személyzeti 

bejáró 

bejárat előtti terület vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

3. parkoló (É) parkoló területe vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

4, parkoló (K) parkoló területe vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

5. főbejárat főbejárat. a főbejárat 

felé vezető járda, a 

parkolót figyelő kame-

ra látószögéből kieső 

parkolóterület 

vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

6. recepció recepciós pult vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

7. Műtő: 

1.sz. kamera 

műtőhelyiségekhez 

vezető folyosó 

vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt


8. Műtő 

2.sz. kamera 

raktárhelyiség vagonvédelem, veszé-

lyes anyagok őrzése 

24 órás, rögzített 

10. Szülészeti Osz-

tály 1.sz. kamera 

szülészeti osztály - 

folyosó 

vagyonvédelem, 

élet- és testi épség 

védelme 

24 órás rögzített 

11. Szülészeti Osz-

tály 2.sz. kamera 

szülészeti osztály - 

nővérpult 

vagyonvédelem, veszé-

lyes anyagok őrzése 

24 órás rögzített 

12. Sebészeti Osztály 

1.sz.kamera 

sebészeti osztály - 

folyosó 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

13. Sebészeti Osztály 

2.sz. kamera 

sebészeti osztály – 

nővérpult 

vagyonvédelem, veszé-

lyes anyagok őrzése 

24 órás rögzített 

14. Sebészeti Osztály 

3.sz kamera 

sebészeti osztály – lift 

ajtó 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

15. III. emelet III. emeleti folyosó vagyonvédelem, 

élet-és testi épség 

védelme 

24 órás rögzített 

16. alagsor gépészeti tér vagyonvédelem 24 órás, rögzített 

17. parkoló mentőbeálló veszélyes anyagok 

őrzése, vagyonvéde-

lem 

 

Az intézmény járóbeteg ellátási részlegén (volt Kikelet Hotel területe) felszerelt kamerák listája: 

1. parkoló sorom-
pó  

1.sz. kamera 

parkoló bejárat vagyonvédelem 24 órás rögzített 

2. Étterem gazda-
sági bejárat 

2. sz. kamera 

étterem gazdasági 
bejárata 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

3 Főbejárat  

3. sz. kamera 

főbejárat közvetlen 
területe  

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

4.  Váróterem 

4-5-6-7. sz. 
kamera 

szélfogó területe, bejá-
rat, váróterem teljes 
területe, 1.szintre veze-
tő lépcső a fordulóig 

vagyonvédelem  

 

24 órás rögzített 

5. Gyereksarok-
társalgó 8. sz. 
kamera 

gyereksarok-társalgó 
teljes területe 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

6. Recepcióspult 
9-10. sz. kamera 

Recepción elhelyezett 
pénztárak   

üzleti-, fizetési-, bank-, 
és értékpapírtitok 
védelme 

24 órás rögzített 



vagyonvédelem 

7. Háttér iroda 1. 

11. sz. kamera  

Iroda bejárata vagyonvédelem 24 órás rögzített 

8.  Háttér iroda 2. 

12. sz. kamera 

Iroda bejárata vagyonvédelem 24 órás rögzített 

9.  Földszinti folyo-
só 13. sz. kame-
ra 

földszinti rendelőkhöz 
vezető folyosó teljes 
területe 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

10. I. szint lépcső-
feljáró 14. sz. 
kamera 

az I. szintre vezető 
lépcső és a közlekedő 
területe 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

11. I. emeleti folyo-
só 14-15. sz. 
kamera 

I. emeleti folyosó terü-
lete 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

12. I. emeleti meg-
figyelő 16. sz. 
kamera 

I. emeleti beteg-
megfigyelő betegágyai 

vagyonvédelem, emberi 
élet- és testi épség 
védelme 

24 órás rögzített 

13. Főbejárat nyu-
gati oldalán 
található parko-
ló 17-18. sz. 
kamera 

épület előtti parkolóte-
rület nyugati és keleti 
irányban 

vagyonvédelem 24 órás rögzített 

 

A megfigyelés valamennyi kamerakészülék esetében 24 órás rögzített felvétellel történik. 

Az adatkezelés jogalapját a kamerás megfigyelés kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f.) pont.) képezi. A technikai megfigyelőrendszer kiépítést érdekmérlegelési 

teszt készítése előzte meg. 

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek képi felvételen látszódó arcképmása, magatartása. 

Az adatkezelés időtartama: 3 munkanap a felvétel időpontjától számítva. Veszélyes anyagok őr-

zését biztosító kamrakészülékek esetén 30 nap (2005. évi CXXXIII. 31. § (3) bekezdés d.) pontja alapján.) 

 

7. Adatfeldolgozók részvétele az adatkezelésben 

 

Az Intézmény az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére adatfel-

dolgozókat (szerződéses partnereket) vesz igénybe, akiknek az adatok felhasználásához 

kapcsolódó jogait az Intézmény határozza meg. Az Intézmény adatkezelőként a GDPR-



ban előírt szerződési feltételekkel egészítette ki az adatfeldolgozókkal való együttműkö-

dés alapjául szolgáló szerződéseket.   

 

 

8. Gyermekekkel, korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen szemé-

lyekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

Az Intézmény adatkezelése kapcsán gyermekek, illetve cselekvőképtelen személyek ré-

széről személyes adatot kizárólag szülő, törvényes képviselő, illetve gondnok engedé-

lyével rögzíthet. Az erre szolgáló nyomtatványok a recepciókon kerülnek kiadásra. 

A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fenti-

ekre figyelemmel jár el tekintettel arra, hogy cselekvőképessége az információ rendelke-

zésre bocsátása kapcsán nem korlátozott.  

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogo-

sult, Ön köteles az érintett harmadik személy (törvényes képviselő, gondnok, a személy, 

akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsá-

tásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az 

adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükséges-e valamely 

harmadik személy hozzájárulása. Tekintettel arra, hogy az Intézmény egyes érintett 

személyekkel nem kerül közvetlen kapcsolatba, ezért a fentiek megtartásával kapcsolat-

ban felmerülő felelősség Önt terheli kizárólag. Az Intézmény mindenkor jogosult ellen-

őrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.   

 

9. Melyek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei?  

 

Az érintett az adatkezelésről  

- tájékoztatást kérhet, 

- az érintett adatairól, egészségügyi dokumentációjáról másolatot kérhet 

- kérheti a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,  



- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével),  

- bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

- Telefon: +36 (1) 391-1400 

- Fax: +36 (1) 391-1410 

- E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://naih.hu/ 

Az érintett kérelmére az Intézmény tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa 

– vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott  

- adatairól,  

- azok forrásáról,  

- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 

- az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé-

gükről,  

- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 

megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  

- az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról 

és címzettjéről. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett 

választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti ható-

sághoz is fordulhat panasszal. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna pana-

szával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdek-

ében – keresse meg Intézményünket. 

 

10.  Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

 

- Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyek-

nek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok sza-

bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

- Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

védelméről (Eüad) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi tör-

vény (Infotv.) 

- A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 

- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 

 

 

11.  Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása 

Személyes adatának az Intézmény rendelkezésére bocsátásával Ön megerősíti, hogy a 

Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos változatát megismerte és 

kifejezetten elfogadja.  

 

12.  Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Intézmény fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, 

amelyről az érintetteket megfelelő módon (a honlapon való közzététellel és a módosítás 

tényének feltüntetésével) tájékoztatja.  

  

Pécs, 2018. május 25. 


