Adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Pácienseim/Betegeim!
A
KAFAKOS Egészségügyi Kutató, Tanácsadó - Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság /Kafakos kft/
1053. Budapest,
Ferenczy István u. 28. VI.5 rendelőben kezelt betegek /
páciensek személyes és egészségügyi adatok védelmének rendjét
az:
 Alkotmány,
 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 Információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény,
 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
 A
munkaköri,
szakmai,
illetve
személyi
higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének
egyes
kérdéseiről62/1997.
(XII.21.)
NM
rendelet
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU ) 2016/697 rendelete
(Általános adatvédelmi rendelet) alapján állapítja meg.
Az Kft személyazonosító és egészségügyi adatokat a következő
célból kezeli:
 az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának
előmozdítása érdekében,
 az
érintett
egészségi
állapotának
nyomon
követése
érdekében,
 a betegjogok érvényesítése érdekében.
A Kafakos Kft keretében végzett tevékenység során a személyes
és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak
megfelelően, biztonságosan történik.
Az egészségügyi adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő
ideig (egészségügyi dokumentációt 30 évig, zárójelentést 50
évig) őrizzük meg!
A
Kft-ben
Adatvédelmi
és
Adatbiztonsági
szabályzatában
fektettük le a biztonságos adatkezelés betartásához elvárt
előírásokat.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel az
alábbi jogok gyakorlására van lehetősége:
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Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről
Hozzáférés a személyes adatokhoz
Személyes adatok helyesbítése
Személyes adatok törlése vagy korlátozása
Adathordozhatóság való jog

16 év alatti kiskorú gyermekek esetén az adatkezeléshez szülő,
vagy törvényes képviselő hozzájárulást kéri intézményünk!
Adatkezeléssel
kapcsolatos
jogait
a
Kafakos
Kft
ügyvezetőjének,
aki
egyben
az
adatvédelmi
tisztviselő,
segítségével érvényesítheti emailon, levélben, telefonon,
(előre egyezetett időpontban) személyes megkeresés útján!
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr.Kassai-Farkas Ákos
Email címe: kassai.farkas.akos@gmail.com
Telefonszáma: + 36 / 20-2818464
Továbbiakban
panaszt
tehet
Információszabadság Hatóságnál

a

Nemzeti

Adatvédelmi

és

Cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530. Budapest, Pf: 5
Telefon: 36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Budapest, 2018. május 20

Dr. Kassai-Farkas Ákos
Ügyvezető
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