
adatkezelési cél 
kategór iája

adatkezelés megnevezése  nyilvántar tási r endszer   
megnevezése

adatkezelői tekevékenység 
minősége

adatkezelő megnevezése   adatkezelő vezetőjének neve, elér hetősége adatvédelmi tisztviselő neve, elér hetősége szer vezeti egység neve, elér hetősége szer vezeti egység felelős vezetője hozzáfér ésr e jogosult személyek  beosztása adatkezelés helye  az ér intettek kategór iai a kezelt személyes adatok 
kategór iai 

a kezelt különleges személyes adatok 
kategór iái

az adatok for r ása adatkezelés célja adatok kezelésének 
jogalapja GDPR 6. c ikke 
szer int

amennyiben az 
adatkezelés jogalapja 
jogszabály, annak pontos 
megnevezése

különleges adatok 
kezelésének jogalapja 
GDPR 9.c ikke szer int

amennyiben az 
adatkezelés jogalapja 
jogszabály, annak pontos 
megnevezése

adatkezelés módszer e elektr onikus adatkezelés 
esetén az adatkezelő 
r endszer  megnevezése

adatkezelési műveletek adatok  általános kezelési 
ideje

adatok  ter vezett  tör lési 
időpontja   

adatbiztonság ér dekben 
alkalmazott általános fizikai 
védelmi  intézkedések 

adatbiztonság ér dekben 
alkalmazott általános 
logikai védelmi  
intézkedések 

adatvédelmi incidens 
lehetséges kockázatai 

r endszer es 
adatszolgáltatás c ímzettje 

adattovábbítás jogalapja továbbított adatok kör e adatfeldolgozó,  vagy 
adatfeldolgozásr a 
megbízást adó, illetve 
közös adatkezelő neve
c íme

adatfeldolgozással 
ér intettek kategór iái

adatfeldolgozással ér intett 
személyes, különleges 
személyes adatok  
kategór iái

adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozási 
tevékenység

1.IDŐPONT FOGLALÁS a) ÚJ BETEG TELEFONOS EGYEZETÉS,
• személyes azonosító adatok felvétele, fő betegség tűnetek egészségügyi 
adatok,
• betegút szervezés kapcsolattartás, időpont biztosítása kivizsgálására

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
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Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

időpontot kérő beteg • személyes azonosító 
adatok

fő betegség tűnetek egészségügyi adatok érintett • betegút szervezés 
kapcsolattartás, időpont 
biztosítása kivizsgálására
1997. évi XLVII. tv (Eüak.) 4. 
§ (1) bek a)  az egészség 
megőrzésének, javításának,

c) jogi kötelezettség 287/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet  1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 20 § f) 

b) egészségügyi ellátás 287/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet  1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 20 § f) 

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

nincs - - Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

b) KONTROLLRA JELENTKEZŐ BETEG TELEFONOS EGYEZETÉS,
 • személyes azonosító adatok egyezetése,  
• betegút szer vezés kapcsolattar tás, időpont biztosítása kontr ollr a
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Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu
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Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
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https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
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Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

időpontot kérő beteg • személyes azonosító 
adatok

fő betegség tűnetek egészségügyi adatok érintett • betegút szervezés 
kapcsolattartás,kapcsolattart
ás, időpont biztosítása 
kontrollra
1997. évi XLVII. tv (Eüak.) 4. 
§ (1) bek a)  az egészség 
megőrzésének, javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 79 § f) 

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 79 § f) 

MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

2. BETEGFELVÉTEL a) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY MEGLÉTÉNEK 
ELLENŐRZÉSE: 
• Személyes azonosító adatok TB adatok felvétele 
• az egészségügyi ellátásokr a jogosultak r észér e a kötelező 
egészségbiztosítás ter hér e igénybe vehető szolgáltatások r endelésének és 
nyújtása
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Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

felvételre jelentkező beteg cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek f)  az 
egészségügyi ellátásokra 
jogosultak részére a kötelező 
egészségbiztosítás terhére 
igénybe vehető 
szolgáltatások rendelése és 
nyújtása

fő betegség tűnetek egészségügyi adatok érintett ·        cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jog alap 1997. évi 
LXXXIII. törvény (Ebtv) 21.  -
22 §

b) egészségügyi ellátás ·        jog alap 1997. évi 
LXXXIII. törvény (Ebtv) 21.  -
22 §

MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

b) BETEGFELVÉTEL BEUTALÓ NÉLKÜL: 
• Személyes azonosító adatok felvétele, fő betegség tűnetek egészségügyi 
adatok: 
• betegút szer vezés: ambulanciár a ir ányítás

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu
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út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
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telefonszám +36 1/ 317-6600
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

felvételre jelentkező beteg  cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

fő betegség tűnetek egészségügyi adatok érintett ·        cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség b) egészségügyi ellátás b) egészségügyi ellátás b) egészségügyi ellátás MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

d) BETEGFELVÉTEL BEUTALÓVAL: 
• Személyes azonosító adatok beutalóban szer eplő egészségügyi adatok: 
• szakambulanc iár a ir ányítás
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út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
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https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
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Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
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3. AMBULANCIA a) BETEGVIZSGÁLAT BEUTALÓ NÉLKÜL: 
egészségügyi adatok 
• személyes adatok, kór előzmény első vizsgálat, diagnózist és a 
gyógykezelési ter vet megalapozó vizsgálati er edményeket, a vizsgálatok 
elvégzésének időpontját,az ellátást indokoló betegség megnevezését, a 
kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísér őbetegségeket és 
szövődményeket,egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, 
illetve a kockázati tényezők megnevezése
• anamnézis: kór tör ténetet, (a jelenlegi panaszokat, a kór házba ker ülés 
okát, kor ábbi betegségeket, műtéteket, illetve a beteg családjában, 
kör nyezetében előfor duló bizonyos betegségeket, továbbá az 
egészségügyi szempontból jelentős szokásokat, étkezés, 
alkoholfogyasztás, dohányzás )
• beteg első vizsgálata : felvétel nem indokolt fekvőbeteg ellátásr a
• javallattal való elbocsátás, r eceptír ás, 
• beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat 
tar talmazó ambuláns ellátási lap kiállítása
A betegségek megelőzését és kor ai felismer ését szolgáló ellátások (a 
továbbiakban: megelőző ellátások) feladata a beteg ellátása sor án a 
betegsége vár ható következményeinek, illetve szövődményeinek kor ai 
felismer ését célzó vizsgálatok elvégzése;

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
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javításának,

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 136 § (2) bek a)-g)• 
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• javallattal való elbocsátás, r eceptír ás, 
• beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat 
tar talmazó ambuláns ellátási lap kiállítása

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

viszgálaton résztvevő beteg • személyes azonosító 
adatok

fő betegség tűnetek egészségügyi adatok érintett ·        cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 136 § (2) bek a)-g)• 
jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 89 §• jogalap 1997. 
évi CLIV. tv. (Eütv.) 79 § f) 

b) egészségügyi ellátás • jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 136 § (2) bek a)-g)• 
jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 89 §• jogalap 1997. 
évi CLIV. tv. (Eütv.) 79 § f) 

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

Ambuulásn lap 
• beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat 
tar talmazó ambuláns ellátási lap kiállítása
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4. SZAKAMBULNCIAI 
BETEG  BETEGELLÁTÁS
Endodoncia szakrendelés
Fogászati Infektológiai 
szakrendelésFogpótlástani 
szakrendelés
Fogszabályozási 
Szakrendelés
Gerostomatológiai – 
Helyreállító Protetikai 
szakrendelés
Gyermekfogászati 
szakrendelés
Implantológiai szakrendelés
Orális Medicina 
szakrendelés
Parodontológiai szakrendelés
Prevenciós részleg
Radiológiai részleg
Szájsebészeti szakrendelés

a) szakambuláns ellátás
Betegfelvétel által szakambulanc iár a ir ányított beteg felvétele a 
gyógykezelést végző szakabuláns ellátásr a 
szakor vos által végzett   diagnosztikai, gyógykezelési, r ehabilitác iós vagy 
ápolási célú szakambulanc ia ellátás

Flex i-Dent fogászati szoftver
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer 
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dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg • betegdokumentáció 
részeként a beteg személyi 
adatai,

• anamnézis:   kórtörténetet, (a jelenlegi 
panaszokat, a kórházba kerülés okát, korábbi 
betegségeket, műtéteket, illetve a beteg 
családjában, környezetében előforduló bizonyos 
betegségeket, továbbá az egészségügyi 
szempontból jelentős szokásokat, étkezés, 
alkoholfogyasztás, dohányzás )
• státust: a beteg felvételkori állapota a fizikális 
vizsgálatnak megfelelően, 
• dekurzus : a beteg állapotváltozásának leírását 
idősorosan, az elvégzett összes vizsgálatok 
eredménye
• epikrízist :az ellátási eset összefoglaló leírása

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 90 §

b) egészségügyi ellátás • jogalap 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 90 §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu
T-Systems Magyarország Zrt.
Vállalati Ügyféltámogatás
Levelezési cím:
1276 Budapest Pf. 1400
Tel.: 1400
E-mail: uzleti@telekom.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok
AGFA IMPAX képfeldolgozó 
rendszer rögzített betegek 
adatok

tárolás

BETEGTÁJÉKOZATÁS  BEAVATKOZÁSBA VALÓ BELEEGYEZÉS Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg • betegdokumentációban való 
rögzítés: a betegnek, illetőleg 
tájékoztatásra jogosult más 
személynek nyújtott 
tájékoztatás tartalma, a 
beleegyezés ténye, időpontja

• betegdokumentációban való rögzítés: a 
betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más 
személynek nyújtott tájékoztatás tartalma, a 
beleegyezés ténye, időpontja

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 20-23. §, 136 § (3) 
bek l) –m)

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 20-23. §, 136 § (3) 
bek l) –m)

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

d) ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg • A betegeget , 
meghatalmazottját, 
cselekvőképtelen beteg 
törvényes képviselőjét, 
hozzátartozóját  az orvos  
tájékozatja állapotáról, 
kezelésről vizsgálatok, 
beavatkozások elvégzését 
követően azok eredményről, 
esetleges sikertelenségéről, 
illetve a várttól eltérő 
eredményről és annak okaiól, 
az ellátásában közvetlenül 
közreműködő személyek 
nevéről, szakképesítéséről, 
beosztásáról     

• A betegeget , meghatalmazottját, 
cselekvőképtelen beteg törvényes képviselőjét, 
hozzátartozóját  az orvos  tájékozatja állapotáról, 
kezelésről vizsgálatok, beavatkozások 
elvégzését követően azok eredményről, 
esetleges sikertelenségéről, illetve a várttól eltérő 
eredményről és annak okaiól, az ellátásában 
közvetlenül közreműködő személyek nevéről, 
szakképesítéséről, beosztásáról     

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap: 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 134. §

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap: 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 134. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

e)  BETEG PANASZAINAK KIVIZSGÁLÁSA Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg • A beteg szolgáltatónál, 
illetve fenntartójánál tett 
panaszának kivizsgálása 
tájékoztatás betegnek, 
betegjogi képviselőnek

 • A beteg szolgáltatónál, illetve fenntartójánál tett 
panaszának kivizsgálása tájékoztatás betegnek, 
betegjogi képviselőnek

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség • jogalap: 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 11. §

b) egészségügyi ellátás • jogalap: 1997. évi CLIV. tv. 
(Eütv.) 11. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

g) EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA DOKUMENTÁLÁSA Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg • a betegnek az 
egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvényben 
meghatározott 
személyazonosító adatai
• cselekvőképes beteg 
esetén az értesítendő 
személy, valamint - ha a 
beteg kéri - a támogatott 
döntéshozatalról szóló 
törvény szerinti támogató 
nevét, lakcímét, 
elérhetőségét, továbbá 
kiskorú, illetve a 
cselekvőképességet 
részlegesen vagy teljesen 
korlátozó gondnokság alatt 
álló beteg esetében a 
törvényes képviselő nevét, 
lakcímét, elérhetősége

• a kórelőzmény, a kórtörténet,
• az első vizsgálat eredménye
• a diagnózist és a gyógykezelési tervet 
megalapozó vizsgálati eredmények, a 
vizsgálatok elvégzésének időpontja,
• az ellátást indokoló betegség megnevezése, a 
kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a 
kísérőbetegségek és szövődmények 
• egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló 
betegség, illetve a kockázati tényezők 
megnevezése,
• az elvégzett beavatkozások ideje és azok 
eredménye,
• a gyógyszeres és egyéb terápia, annak 
eredménye
• a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó 
adatok
• a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó neve 
és a bejegyzés időpontja
• a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más 
személynek nyújtott tájékoztatás tartalma  
• a kezelésbe való beleegyezés illetve 
visszautasítás ténye, valamint ezek időpontját,
• az egyes vizsgálatokról készült leletek
• a gyógykezelés és a konzílium során 
keletkezett iratok
• ápolási dokumentáció

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·      • jogalap: 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 136 §  

b) egészségügyi ellátás ·      • jogalap: 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 136 §  

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • A betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló ellátások (a továbbiakban: 
megelőző ellátások) feladata a beteg ellátása 
során a betegsége várható következményeinek, 
illetve szövődményeinek korai felismerését célzó 
vizsgálatok elvégzése;

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 79 § f) 

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap 1997. évi CLIV. 
tv. (Eütv.) 79 § f) 

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

6. ADATSZOLGÁLATÁSOK b) EESZT ADATSZOLGÁLTATÁST

 Központi eseménykatalógus jár óbeteg-szakellátás 
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok- 
ellátott személyazonosító-
típusa és értéke (TAJ vagy 
ennek hiányában az EESZT 
által nyilvántartott más 
azonosító)
- beutaló vagy a beutalást 
megalapozó ellátás adatai (a 
felvétel jellege)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám

 - beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző szervezeti egység 
finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres 
kódja
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai 
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
az ellátás megkezdésekor létrehozott 
eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
- az ellátással kapcsolatban megállapított 
diagnózisok és elvégzett beavatkozások
- továbbküldés
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap 39/2016. (XII. 
21.) EMMI rendelet az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes 
szabályokról 19. §

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap 39/2016. (XII. 
21.) EMMI rendelet az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes 
szabályokról 19. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Országos Kórházi
Főigazgatóság , Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

516/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet, 7/2013.
(II. 26.) NFM rendelet 1.
számú melléklet 1.23. és
1.24. pontok

EESZTbe szolgálatatott 
adatok

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

b) EESZT ADATSZOLGÁLTATÁST

 Egészségügyi pr ofil 
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 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
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Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg ellátott személyazonosító-
típusa és értéke (TAJ vagy 
ennek hiányában az EESZT 
által nyilvántartott más 
azonosító)
- beutaló vagy a beutalást 
megalapozó ellátás adatai
- beutaló (megrendelő orvos, 
védőnő stb.) azonosítója
- beutaló (megrendelő orvos, 
védőnő stb.) munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti 
egység finanszírozási 
szerződés szerinti 9 
karakteres kódja
- validáló személy 
azonosítója
- az ellátásnak az ellátó 
informatikai rendszerében 
értelmezett egyedi 
azonosítója
- az elektronikus beutaló 
EESZT azonosítója
- szakmakód

allergia védőoltások
korábbi  és aktuális műtétek és beavatkozások 
beültetett eszközök és implantátumok
terápiás javaslatok
autonómia, fogyatékosság
aktuális gyógyszerelés
életmódi tényezők
megállapított várandósság
   vércsoport

 

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap 39/2016. (XII. 
21.) EMMI rendelet az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes 
szabályokról 19. §

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap 39/2016. (XII. 
21.) EMMI rendelet az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes 
szabályokról 19. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Országos Kórházi
Főigazgatóság , Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

516/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet, 7/2013.
(II. 26.) NFM rendelet 1.
számú melléklet 1.23. és
1.24. pontok

EESZTbe szolgálatatott 
adatok

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

b) EESZT ADATSZOLGÁLTATÁST

 Egészségügyi dokumentumok
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg ellátott személyazonosító-
típusa és értéke (TAJ vagy 
ennek hiányában az EESZT 
által nyilvántartott más 
azonosító)
- beutaló vagy a beutalást 
megalapozó ellátás adatai
- beutaló (megrendelő orvos, 
védőnő stb.) azonosítója
- beutaló (megrendelő orvos, 
védőnő stb.) munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti 
egység finanszírozási 
szerződés szerinti 9 
karakteres kódja
- validáló személy 
azonosítója
- az ellátásnak az ellátó 
informatikai rendszerében 
értelmezett egyedi 
azonosítója
- az elektronikus beutaló 
EESZT azonosítója
- szakmakód

 zárójelentés 
 ambuláns lap  
 Általános laboratóriumi ellátás lelete
 Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete 
 Szövettani és patológiai lelet 
 Egyéb laboratóriumi ellátás lelete
 CT- és MR-vizsgálatokról készült lelet 
 Egyéb képalkotó vizsgálat lelete 
 Műtéti leírás 
 Szakorvosi javaslat 
 Várandósgondozás dokumentációja 
 Gyermekágyas gondozás dokumentációja 
 Szívkoszorúér CT (CCTA) lelete 
 Szívkoszorúér intervenciós beavatkozások 
műtéti leírása 
 Onkoteam jegyzőkönyv 
 Várandósság megállapítása és rizikófelmérés 

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv. 
(Eüak.) 4. § (1) bek a)  az 
egészség megőrzésének, 
javításának,

c) jogi kötelezettség ·        jogalap 39/2016. (XII. 
21.) EMMI rendelet az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes 
szabályokról 19. §

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap 39/2016. (XII. 
21.) EMMI rendelet az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes 
szabályokról 19. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Országos Kórházi
Főigazgatóság , Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

516/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet, 7/2013. (II. 26.)
NFM rendelet 1. számú
melléklet 1.23. és 1.24.
pontok

EESZTbe szolgálatatott 
adatok

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

c) BETEGSÉGREGISZTERBE VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁS Implantátum 
r egiszter be
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • a megbetegedés diagnózisát felállító, kezelését, 
valamint az időszakos felülvizsgálatát végző, 
továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást 
végző vagy azt véleményező betegellátó az 
egészségügyi szolgáltató útján az alábbi 
személyazonosító és egészségügyi adatokat 
továbbítja az észlelt megbetegedést nyilvántartó 
betegségregiszter részére:
• a) a betegellátó azonosítása körében a beteget 
ellátó orvos (kezelőorvos) neve, azonosítója 
(pecsétszáma), munkahelyének (intézmény, 
osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója,
• b) a beteg - azon személy, akinél a 
betegségregiszter részére jelentendő betegséget 
megállapították vagy beavatkozást végezték - 
azonosítása körében: beteg neve, anyja neve, 
születési ideje és helye, lakóhelye, neme, 
állampolgársága, társadalombiztosítási azonosító 
jele (a továbbiakban: TAJ), naplószáma, a 
felvétel adatai,
• c) gyermekellátás esetén az anya és a gyermek 
b) pont szerinti azonosító adatai,
• d) a beteg egészségügyi adatai körében az 
érintettnek az adott megbetegedéssel összefüggő 
egészségügyi adatai, valamint
• e)   az anyának a gyermek adott 
megbetegedéssel összefüggő egészségügyi 
adatai

érintett ·        cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § 
(1)  bek.  d)  Népegészségügy
i célból történő adatkezelés

c) jogi kötelezettség ·        jogalap: 49/2018. (XII. 
28.) EMMI rendelet 2. § (1) 
bek

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap: 49/2018. (XII. 
28.) EMMI rendelet 2. § (1) 
bek

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

1. melléklet a 49/2018.
(XII. 28.) EMMI rendelet
szerinti regiszter vezetők

49/2018. (XII. 28.) EMMI regsizterkbe szolgálatástt 
adatok szolgálatatott adatok

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • , fertőző betegségeket, mérgezéseket okozó 
kórokozó jelenlétét illetve kórokozóik jelenlétét 
valószínűsíti vagy igazolja.
• az adatfelvétel során tudomására jutott 
egészségügyi és személyazonosító adat
• egészségügyi államigazgatási szervnek

érintett ·    • cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1)  bek.  d)  
közegészségügyi, 
járványügyi és munka-
egészségügyi célból történő 
adatkezelés

c) jogi kötelezettség ·        • jogalap: 1997. évi 
CLIV. tv. (Eütv.) 61. § : 1997. 
évi XLVII. tv (Eüak.) 15 § és a   
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 
a fertőző betegségek 
jelentésének rendjéről

b) egészségügyi ellátás ·        • jogalap: 1997. évi 
CLIV. tv. (Eütv.) 61. § : 1997. 
évi XLVII. tv (Eüak.) 15 § és a   
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 
a fertőző betegségek 
jelentésének rendjéről

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

NEMZETI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONT

·        • jogalap: 1997. évi 
CLIV. tv. (Eütv.) 61. § : 1997. 
évi XLVII. tv (Eüak.) 15 § és a   
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 
a fertőző betegségek 
jelentésének rendjéről

járványügyi adatszolgálatás Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok megbetegedés diagnózisát felállító, kezelését, 
valamint az időszakos felülvizsgálatát végző, 
továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást 
végző vagy azt véleményező betegellátó az 
egészségügyi szolgáltató betegségregisztert 
vezető szervek részére továbbitja

beteg neve, anyja neve, születési ideje és helye, 
lakóhelye, neme, állampolgársága, 
társadalombiztosítási azonosító jele (a 
továbbiakban: TAJ), naplószáma, a felvétel 
adatai,
gyermekellátás esetén az anya és a gyermek 
ezen  azonosító adatai,
a beteg egészségügyi adatai körében az 
érintettnek az adott megbetegedéssel összefüggő 
egészségügyi adatai
az anyának a gyermek adott megbetegedéssel 
összefüggő egészségügyi adatai.

érintett cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § 
(1)  bek.  d)  Népegészségügy
i célból történő adatkezelés

c) jogi kötelezettség ·        jogalap:  49/2018. (XII. 
28.) EMMI rendelet 2 §  

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap:  49/2018. (XII. 
28.) EMMI rendelet 2 §  

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Országos Kórházi
Főigazgatóság , Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

516/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet, 7/2013. (II. 26.)
NFM rendelet 1. számú
melléklet 1.23. és 1.24.
pontok

EESZTbe szolgálatatott 
adatok

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

 7. BETEG DOKUMENTÁCIÓ 
KIADÁS
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szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • A beteg jogosult a róla készült egészségügyi 
dokumentációban foglaltakat - a 135. §-ban 
foglaltak figyelembevételével - megismerni.

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)  
betegjogok érvényesítése

c) jogi kötelezettség ·        jogalap: 1997. évi CLIV. 
( Eütv) 24. § (1) bek.

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap: 1997. évi CLIV. 
( Eütv) 24. § (1) bek.

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

b) ADATTOVÁBBITÁS BETEG  MEGHATALMAZOTTJA RÉSZÉRE 
egészségügyi dokumentác ió

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • A beteg egészségügyi ellátásának befejezését 
követően csak a beteg által adott teljes bizonyító 
erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott 
személy jogosult az egészségügyi 
dokumentációba való betekintésre, és arról 
másolat készítésére.

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)  
betegjogok érvényesítése

c) jogi kötelezettség ·        jogalap: 1997. évi CLIV. 
tv.( Eütv) 24. § (8) bek.

b) egészségügyi ellátás ·        jogalap: 1997. évi CLIV. 
tv.( Eütv) 24. § (8) bek.

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

c) ADATTOVÁBBÍTÁS BETEG HOZZÁTARTOZÓJA RÉSZÉRE egészségügyi 
dokumentáció

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • A beteg életében, illetőleg halálát követően 
házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, 
valamint élettársa - írásos kérelme alapján 
jogosult az egészségügyi adat megismerésére

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)  
betegjogok érvényesítése

c) jogi kötelezettség ·        • jogalap: 1997. évi 
CLIV. tv.( Eütv) 24. § (9) bek.

b) egészségügyi ellátás ·        • jogalap: 1997. évi 
CLIV. tv.( Eütv) 24. § (9) bek.

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

d) ADATTOVÁBBITÁS ELHUNY BETEG HOZZÁTARTOZÓJA, ÖRÖKÖSE 
RÉSZÉRE egészségügyi dokumentác ió

Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • A beteg 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

érintett • cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (1) bek e)  
betegjogok érvényesítése

c) jogi kötelezettség • jogalap: 1997. évi CLIV. tv.( 
Eütv) 24. § (11) bek.

b) egészségügyi ellátás • jogalap: 1997. évi CLIV. tv.( 
Eütv) 24. § (11) bek.

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

e) ADATTOVÁBBÍTÁS HATÓSÁGI ADATKÉRÉSÉRE Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • A bíróság, nyomozó hatóság közigazgatási 
szervek adatkérésére vagy írásbeli 
megkeresésére a kezelést végző orvos, valamint 
az egészségbiztosítási szerv az érintett 
egészségügyi és a megkereső vagy 
adatszolgáltatást kérő szerv által törvény alapján 
kezelhető, az azonosításhoz szükséges 
személyazonosító adatait átadja a megkereső 
vagy adatszolgáltatást kérő szervnek.

érintett  cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (2) bek h)-n) 
adattovábbítás hatósági 
adatkérésére

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. évi XLVII. 
törvény (Eüak.)23. §

b) egészségügyi ellátás • jogalap 1997. évi XLVII. 
törvény (Eüak.)23. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás

f) ADATTOVÁBBÍTÁS HATÓSÁGI KÖTELEZŐ ÉRTESÍTÉSE Flex i-Dent fogászati szoftver adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: http://semmelweis.hu

Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 
Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 
http://semmelweis.hu/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői 
út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 
Tel.: 06-1/224-1547 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-
betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu 

Semmelweis Egyetem,Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 1428 
Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600

Igazgató: Dr. Németh Orsolya
Cím:
Intézményünk levelezési címe: 1085 Budapest, Üllői út 26. / 
1428 Budapest, Pf.2.
 e-mail címe: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
telefonszám +36 1/ 317-6600
Igazgatói titkárság: 60715 mellék

szervezeti egység vezetője valamint a szervezeti egységben 
belüli belső szervezeti egység vezetője  valamennyi adatra ( 
ellenőrzés), szervezeti egység orvos, szakorvosmunkakörben 
foglakozatott munkatársai a kezelésük alatt álló beteg adataira, a 
szervezeti egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  
egészségügyi dolgozó munkakörben foglalkozatott munkatársai az 
ápolásuk alatt álló beteg adataira, szervezeti egység 
egyészségügyi szolgálati jogviszonyban álló  egészségügyen 
dolgozó munkatársai  a  az betegellátáshoz kapcsolódó operatív 
feladatkal, rendszer működtetéssel kapcsolatos  adatara

 1088 Budapest, Szentkirályi utca 
40.

ellátásban részesülő beteg személyes azonosító adatok • 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. A kiskorú érintett első 
ízben történő egészségügyi ellátásakor az 
ellátást végző egészségügyi szolgáltató ezzel 
megbízott orvosa köteles az egészségügyi 
szolgáltató telephelye szerint illetékes 
gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 
értesíteni, ha feltételezhető, hogy a gyermek 
sérülése vagy betegsége bántalmazás 
következménye.

.

érintett  cél: 1997. évi XLVII. tv 
(Eüak.) 4. § (2) bek h)-n) 
adattovábbítás hatósági 
adatkérésére

c) jogi kötelezettség • jogalap 1997. évi XLVII. 
törvény (Eüak.)24. §

b) egészségügyi ellátás • jogalap 1997. évi XLVII. 
törvény (Eüak.)24. §

gépi: számítástechnikai MedSolution - Kórházi 
információs rendszer

rögzítés betegellátást idej, kötelező 
adatszolgálatások ideje

Az irat keletkezésekor 
hatályos iratkezelési 
szabályzat mellékletét 
képező Irattári terv szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) illeve a 
1997. évi XLVII. Törvény 30 § 
szerinti idő

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági 
Szabályzata szerint

a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett 
személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése

Flex i Medical Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-
140667
Posta cím: 1027, Budapest, 
Tölgyfa utca 28.
support(at)flex i-dent.hu

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek

Flex i-Dent fogászati 
szoftverrendszerben rözített 
betegek adatok

tárolás


