KÁLMOS-MED Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft

Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés
Kiemelten fontosnak tarjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért tájékoztatni kívánjuk az
alábbiakban a KÁLMOS-MED Kft, mint adatkezelő által folytatott adatkezelési tevékenységünkről,
valamint azokról az elvekről és szabályokról, melyeket ennek során kötelezően betartunk.
Szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása és
kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően adatot az Önnel kötött szerződés
teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezetten jogszabályi előírás alapján kezel.
1.

Adatkezelő:

KÁLMOS-MED Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1188 Budapest, Póth Irén utca 107/b., telephelye: 1111 Budapest, Bartók Béla út 16.
fszt.1. cégjegyzékszáma: 01-09-928848; adószáma:14982945-2-43, honlap:
http://kalmanrendelo.hu,
e-mail: kalmanrendelo@gmail.com, telefon:+361-290-3623).
Az érintett természetes személyek jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő honlapján, valamint
a 1111 Budapest, Bartók Béla út 16. fszt.1. sz. alatti telephelyén lévő orvosi rendelőben kihelyezett
papír alapú tájékoztatóban korlátozás nélkül elérhetik.
2.

Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elvek

GDPR alapelvek

Magyarázat

Jogszerűség,
tisztességes eljárás és
átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az
érintett számára átláthatóan módon kell végezni

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze
nem egyeztethető módon

Adattakarékosság

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell
lenniük
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Korlátozott
tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Integritás és bizalmas
jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen
a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve

Elszámoltathatóság

Az adatkezelő felelős a rendeletnek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

A Kálmos-Med Kft az Ön személyes adatait a fenti alapelveknek megfelelően, kizárólag egyértelmű és
jogszerű célból, csakis a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges,
illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig kezeli. Figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk
kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Ön személyes adatait a Kálmos-Med
Kft nem adja ki harmadik személynek az Ön hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül- kivéve,
ha erre jogszabály vagy a hatóság kifejezetten kötelezi. A személyes adatok kezelésével foglalkozó
megbízottunk képzések során folyamatosan tájékozódik a legfrissebb technikai és jogszabályi
követelményekről annak érdekében, hogy adatkezelésünk minden ponton megfeleljen a jogi és
információ biztonságtechnikai elvárásoknak.
3.
●

●
●
●
●

●
●

Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok

„Általános Adatvédelmi Rendelet”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet).
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.);
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.);
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó jogszabályok módosításáról
4.

Értelmező rendelkezések

4.1.„Általános Adatvédelmi Rendelet”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
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védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
4.2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (4. cikk)
4.3.Gyógykezelésnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen
vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett
vizsgálati anyagának feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
gyógyászati ellátások kiszolgálását.
4.4. Egészségügyi adatnak minősül az érintett természetes személy testi, értelmi és lelki állapotára,
kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára
vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt,
vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az
azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
4.5. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják,
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
4.5. A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatkezelés”, „adatfeldolgozás”, „adatvédelmi incidens”,
„felügyeleti hatóság” és „harmadik fél” kifejezések a 1.4. pontban hivatkozott Általános Adatvédelmi
Rendelet 4. cikkében részletesen definiálva, meghatározott jelentéstartalmukkal bírnak, annak
megfelelően értelmezendők.
5.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

5.1. Amennyiben az érintett munkáltatója és adatkezelő közötti szerződés teljesítésének kapcsán
történik az adatkezelés, az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint adatkezelő és a munkáltató közötti fennálló szerződés teljesítése.
5.2. Amennyiben természetes személyként az érintett és adatkezelő közötti szerződés teljesítése
kapcsán történik az adatkezelés, az adatkezelés jogalapja az az Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés b) pontja szerint felek között fennálló, vonatkozó szerződés teljesítése.
5.3. Amennyiben az érintett természetes személy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
finanszírozottjaként veszi igénybe adatkezelő gyógykezelési szolgáltatását, az Általános Adatvédelmi

3/ 12

KÁLMOS-MED Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
5.4. A kapcsolattartási adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett természetes személy hozzájárulása.
5.5. Amennyiben a természetes személy gyógykezelés céljából veszi igénybe adatkezelő
szolgáltatását, az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) és
h) pontja az érintett személy kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás bármely időpontban
visszavonható.

6.

Az adatkezelés érintettjei

6.1.Az adatkezelés érintettjei az 5.1. pont szerinti adatkezelés esetén a munkáltatóval
munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek.
6.2.Az adatkezelés érintettjei az 5.2. pont szerinti adatkezelés esetén adatkezelővel szerződésben álló
természetes személyek.
6.3.Az adatkezelés érintettjei az 5.3. és 5.5. pont szerinti adatkezelés esetén adatkezelőnek kifejezett
hozzájárulástadó természetes személyek.
6.4.Az adatkezelés érintettjei az 5.4. pont szerinti adatkezelés esetén adatkezelőnek hozzájárulást
adó természetes személyek.
7.

Az adatkezelés célja és időtartama, a kezelt adatok köre

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Személyazonosító adatok (név,
születési hely és idő, anyja
születési neve)

Az érintett természetes
személy azonosítása

Munkaviszonnyal kapcsolatos
szerződések- nem selejtezhető
Partnerszerződések,
számlák-8+1 év
Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig

Társadalombiztosítási
azonosító jel

Az ellátás finanszírozása a
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnél, az érintett
természetes személy
azonosítása

Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig,

7.1.Személyes adatok

4/ 12

KÁLMOS-MED Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft

Lakcím

Az érintettel való
kapcsolattartás

Munkaviszonnyal kapcsolatos
szerződések- nem selejtezhető
Partnerszerződések,
számlák-8+1 év
Az egészségügyi dokumentáció
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig,

Telefonszám, e-mail cím

Az érintettel való
kapcsolattartás (nem kötelező
megadni)

Az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig vagy az
adatkezelési cél megszűnéséig

7.2.Különleges kategóriába tartozó személyes adatok
Az érintett által megadott
egészségügyi adatok

A korábbi, ismert betegségek,
tényezők nyilvántartása

Adatkezelő által gyűjtött
egészségügyi adatok

A
gyógyításhoz
szükséges Az egészségügyi dokumentáció
adatok nyilvántartása
részeként az adatfelvételtől
számított legalább 30 évig.
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8.

Az adatkezelés időtartamára vonatkozó további rendelkezések

8.1.
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést
legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően, ha az gyógykezelés
vagy tudományos kutatás érdekében indokolt, az adatok továbbra is nyilvántarthatók; ha a további
nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
8.2.
Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt (röntgenfelvétel, CT stb.) az annak
készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig
kell megőrizni.
9.

A személyes adatok tárolása és biztonsága

9.1. Kinyomtatott formában adatkezelő az érintettek egészségügyi dokumentációját háromhavonta
felülvizsgált – adatkezelő telephelyén, – elhelyezett zárható szekrényekben tárolja. A nem
egészségügyi dokumentációt (munkaszerződések, partnerszerződések stb.) kinyomtatott formában az
adatkezelő távfelügyelettel ellátott székhelyén elhelyezett zárható helyiségben és szekrényekben
őrzi.
9.2. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételére évekkel korábbi időpontban került sor, úgy
adatkezelő az adatokat tartalmazó okiratokat archiválja, és a székhelyén, illetve az érintettek
egészségügyi dokumentációját a telephelyén zárt szekrényben őrzi.
9.3.Az elektronikusan rögzített egészségügyi dokumentációt, valamint egyéb, nem egészségügyi
tevékenységgel kapcsolatos dokumentációt adatkezelő ellenőrzött létesítményekben elhelyezett,
korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja: a saját szerverein.
9.4. Az adatok tárolásában külső adatfeldolgozó nem vesz részt.
9.5. Adatkezelő az adatok rögzítése során az MDD 2002 Kft. betegirányítási szoftverét és annak a
jogszabályoknak megfelelően mindenkor aktualizált verzióját használja, melynek célja, hogy a
személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját
a kezelőorvosok és a gyógykezelésben résztvevő természetes személyek számára a leginkább
megkönnyítse.

9.6. Az Adatkezelő az adatok informatikai védelmével kapcsolatos alábbi feladatokat végzi:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, ezen belül a szoftver és hardver
eszközök védelme, illetve a fizikai védelme (hozzáférés védelem, hálózati védelem). Az adatok fizikai
védelmét távfelügyelettel ellenőrzött, riasztóval ellátott objektumban biztosítjuk. A biztonsági
mentéseket megbízható körülmények között, vírusmentes környezetben, fizikailag biztonságos
helyen tároljuk.

9.7. 
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges
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adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak.

10.

Adatfeldolgozók igénybevétele

10.1. Adatkezelő a gyógykezelési tevékenység keretében a következő adatfeldolgozókat vonja be
az adatkezelési folyamatba:
10.1.1.

Laborvizsgálat esetén (1):
Onkopathológia Kft. (székhelye: 1104 Budapest, Sőrgyár utca 63. adószám:
23565658-1-42, e-mail: info@centrumlab.hu
)
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10.1.2.

Laborvizsgálat esetén (2):
Synlab Hungary Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.;
adószáma: 14872925-2-42; e-mail elérhetősége: hungary@synlab.com);

10.1.3.

Továbbá a rendelőben közreműködő - rendszeres adatvédelmi
tájékoztatásban részesülő - orvosok és asszisztensek, mint adatfeldolgozók,
hathavonta felülvizsgálásra kerülő ellenőrzéssel.

10.1.4.

Könyvelő: Tóthné Szegedi Iwona, (1181 Budapest, Madách I. u.32.,
reg.sz.157199, T: 06(30) 244-2157, e-mail: sz.iwona@freemail.hu)

10.1.5.

Fogtechnika: Porcelánia Dentál Kft (székhelye: 1183 Budapest, Ráday Gedeon
u. 60., adószáma: 24326133-1-43, tel:06(70) 311-4232)

10.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az
érintetteket.
11.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az esetleges továbbítás feltételei

11.1. Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő, az adatkezelővel munkaviszonyban vagy
egyéb munkajogviszonyban álló és a gyógykezelésben résztvevő természetes személyek jogosultak.
11.2. Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség,
adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára- például, ha az
érintett olyan súlyos fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok
előírják a megfelelő egészségügyi intézmények (pl. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
Országos Epidemiológiai Központ) értesítését.

12. Az adatkezelő weboldalával kapcsolatos tájékoztató
A honlap a Kálmos-Med Kft. rendelőjének (http://kalmanrendelo.hu) szakmai profiljának és
elérhetőségének publikus oldala (telefonon, e-mail elérhetőség feltüntetésével). Ügyfélnyilvántartást
nem végez, semmiféle személyes adatkezelést nem támogat és ilyen funkcióval nem rendelkezik.
A honlap semmiféle adatgyűjtést, adattárolást nem végez.
13.

Az érintetteket az adatkezelés kapcsán megillető jogok

13.1. Adatkezelő adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás adatkezelő mindenkori adatvédelmi
tisztviselőjétől kérhető.
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kálmán Gyöngyi
E-mail: kgyongyi87@gmail.com
1111 Budapest, Bartók Béla út 16.fszt.1.
13.2. Az érintett írásban adatkezelő tájékoztatását kérheti arra vonatkozóan, hogy adatkezelő
milyen személyes és egészségügyi adatokat kezel, egyúttal kérheti az adatkezelés jogalapjának,
céljának, forrásának és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó
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tájékoztatást, hogy adatkezelő kinek, mikor, milyen felhatalmazás alapján, mely adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította személyes vagy egészségügyi adatait.
13.3. Az érintett jogosult tiltakozni az egészségügyi dokumentációban szereplő személyes adatai
kezelése ellen, megismerni az önmagáról készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait,
illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal, hogy az egészségügyi
dokumentációval adatkezelő mint egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal pedig
érintett, mint páciens rendelkezik.
13.4.

Az érintett jogosult továbbá
13.4.1.
az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot
készíteni;
13.4.2.
a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot
kapni; egészségügyi adatairól összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt
kapni.
13.5. Jelen adatkezelés nem automatizált módon történik, így az adatkezelés során az
adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó.
13.6.

Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

14.

A betekintéshez való jog korlátjai, speciális esetei

14.1. Amennyiben az érintettről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz
való jogát érintő adatokat is tartalmaz, az érintett csak az önmagára vonatkozó rész tekintetében
gyakorolhatja betekintési jogát.
14.2. Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény által arra felhatalmazott személyt illeti meg.
14.3. Az érintett házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme alapján
– a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – adatkezelő biztosítja az egészségügyi
dokumentációba való betekintés jogát, ha
14.3.1.
az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok
feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
14.3.2.
az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való
következtetés nem lehetséges.
14.4. Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse
írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a
halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az
egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén kivonatot, másolatot
készíteni.
15.

Orvosi titoktartás
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15.1. Az érintett jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása
során tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok együttese – csak
az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
15.2. Az érintett jogosult továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható
kimeneteléről mely természetes személyeknek adható felvilágosítás, illetve mely természetes
személyeket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
.
15.3. Adatkezelő a tudomására jutott orvosi titkot fokozott védelemben részesíti; az orvosi titok
harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha az érintett – a
kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok kiadására; valamint, ha
az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi az adatkezelőt.
15,4. Az érintett hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt
törvény elrendeli; mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi;
az érintett ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat,
amelyek ismeretének hiánya az érintett egészségi állapotának károsodásához vezethetnek.

16.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

16.1. Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az 2011.
évi CXII. törvény 52.§ alapján a Felügyeleti Hatóságnál.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
16.2. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A polgári
per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
16.3. Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban 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, az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény az irányadó.
Adatkezelő egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási
kötelezettségének gyakorlása során az érintettel vagy munkáltatójával kötött szerződésnek, a
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vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait
messzemenőleg betartja és figyelembe veszi.
Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról a érintetteket a
honlapon és a telephelyen hozzáférhető papíralapú Adatkezelési tájékoztatóban értesíti..

Kelt: Budapesten, 2018. év május hó 25. napján

dr. Kálmánné Pál Ágnes
ügyvezető

dr. Kálmán Sándor
ügyvezető
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Adatkezelési tájékoztató módosítás
A KÁLMOS-MED Kft Adatkezelési tájékoztatójának (Kelt: Budapesten, 2018. év május hó 25. napján)
3. és 12. pontjának tartalma az alábbi kiegészítésekkel módosul a mai napon, a tájékoztató a többi
pontjának változatlanul hagyása mellett:
3.Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok
●

2018. évi XIII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról .(2018. 06.30.)

12. Az adatkezelő weboldalával kapcsolatos tájékoztató kiegészítése
A honlap legújabb fejlesztése során az elérhetőség tovább bővült a Facebook-on is lehetséges
elérhetőséggel.
Kelt:Budapesen, 2018. október 3.

dr. Kálmánné Pál Ágnes
ügyvezető

dr. Kálmán Sándor
ügyvezető
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