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JOGSZERŰ AZ ADATKEZELÉS, ha

• Egyértelmű és pontos a cél 

• Csak annyi adatot kezel, amennyi szükséges 

• Naprakész adatok 

• Annyi ideig tárolja, ameddig szükséges

• Biztonságosan kezeli 

• Biztosítja az érintetteknek jogaik gyakorlását 

Az adatkezelés megfelel az összes kívánt 
kritériumnak – igazolni is tudja!
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

„ A beteg jogosult a számára egyéniesített formában
megadott teljes körű tájékoztatásra” – Eütv.

„ tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva” – GDPR
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

GDPR 13. cikk

1.) Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének 
kiléte és elérhetőségei

2.) Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) 
elérhetőségei

3.) Személyes adatok kezelésének célja
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ADATKEZELÉS CÉLJA
lehet

Gyógykezelés

Hírlevelek küldése

Kedvezmények igénybevételére jogosultakról 
adatbázis, törzsvásárlók listája

Munkaügyi adatkezelés

Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Stb.
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

GDPR 13. cikk

1.) Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének 
kiléte és elérhetőségei

2.) Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) 
elérhetőségei

3.) Személyes adatok kezelésének célja

4.) Személyes adatok kezelésének jogalapja
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ADATKEZELÉS JOGALAPJA
GDPR 6. cikk

a.) hozzájárulás
b.) adatkezelésre vonatkozó jogszabályok írják elő -
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges v.
az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges

c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
e.) jogos érdek
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

GDPR 13. cikk

1.) Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének 
kiléte és elérhetőségei

2.) Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) 
elérhetőségei

3.) Személyes adatok kezelésének célja

4.) Személyes adatok kezelésének jogalapja

5.) Jogos érdek jogalap esetén az adatkezelő vagy 
harmadik fél jogos érdeke
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

GDPR 13. cikk

6.) Személyes adatok címzettjei/ címzettek 
kategóriái (ha van ilyen)

7.) adattovábbítás 

8.) adatok tárolásának időpontja, v. időtartama

9.) egészségügyi adatok esetén kötelező: 

„a hozzájárulás bármely időpontban 
visszavonható”
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

GDPR 13. cikk

10.) Érintett jogai GDPR 15 – 22. cikkek

11.) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának jogáról

12.) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének 
előfeltétele-e

13.) automatizált döntéshozatal történik -e, ideértve a 
profilalkotást is.
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
GDPR 13. cikk

1.) Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei
2.) Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei
3.) Személyes adatok kezelésének célja
4.) Személyes adatok kezelésének jogalapja
5.) Jogos érdek jogalap esetén a jogos érdek részletei
6.) Személyes adatok címzettjei/ címzettek kategóriái (ha van ilyen)
7.) adattovábbítás harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére 
(ha van ilyen)
8.) adatok tárolásának időpontja, v. időtartama
9.) egészségügyi adatok esetén kötelező: „a hozzájárulás bármely 
időpontban visszavonható”
10.) Érintett jogai GDPR 15 – 22. cikkek
11.) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
12.) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e
13.) automatizált döntéshozatal történik -e, ideértve a profilalkotást is.
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Ide kerülhet az előadás címe
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Dr. Sűrű Diána

suru.diana@naih.hu


