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Adatkezelési szabályzat
I.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő cégneve: Robomed Kft
Adatkezelő székhelye: 1024, Budapest Retek u. 3.
Adatkezelő nyilvántartási száma (cégszáma): 01-09-728963
Adatkezelő adószáma: 13315050-2-41
Adatkezelő telefonszáma: +36 1 316 1616
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: adatkezeles@medmarket.hu

II.

Általános rész

A Robomed Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelői tevékenységét a hatályos jogszabályok
maradéktalan betartása mellett végzi.
Az intézmény adatkezelésének jogszabályi környezete:
 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR =
General Data Protection Regulation)
1.) Jelen szabályzatban használt fogalmak értelmezése
„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
„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;
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
„adatkezelés”: adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
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„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
„elszámoltathatóság”: az elszámoltathatóság értelmében az adatkezelők felelőssége, hogy biztosítsák
az egyéneknek a személyes adatok megfelelő védelméhez fűződő alapvető jogát a belső szabályok,
folyamatok, mechanizmusok kialakítása révén, és ezt mindenkor megfelelőképpen bizonyítani is
tudnia kell a hatóság felé;
„adathordozhatóság”: az egyénnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait egy adatkezelőtől – ha
az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy azokat szerződés keretében bocsátotta
rendelkezésre - megszerezze, azokat használja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa saját
belátása szerint;
„tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
„adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
2.) Az adatkezelés célja
Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes
gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is az érintett
egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése.
3.) Az adatkezelés jogalapja
Az érintett, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott hozzájárulása adatai
kezeléséhez. A hozzájárulás az adatvédelmi tájékoztató megismerésével (elolvasásával) és annak
aláírásával valósul meg.
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III.

A Robomed Kft. által végzett adatkezelések

1.) Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés
Az adatkezelés a Robomed Kft. által üzemeltetett Szent Ferenc Egészségügyi Központban
továbbiakban: Szolgáltató) történő egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében történik. A
szolgáltatás nyújtásához az alábbi személyes adatainak megadása szükséges: név (születési név),
állandó lakcím (értesítési cím), születés helye és időpontja. Az előjegyzésekhez, illetve az elkészült
leletekkel kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám jogos érdekből történő
közlése is ajánlott.
Intézményünk csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, illetve a cél elérésére
alkalmas személyes adatokat kezel, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az érintett
által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig,
illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig
kezeljük.
Egészségügyi adat a beteg kikérdezése, vizsgálata és a szükséges gyógyeljárások alkalmazása során
jön létre. A keletkezett egészségügyi adatok védelme az adatfeldolgozás során, az adatokkal
kapcsolatba kerülő Robomed Kft. által üzemeltetett Szent Ferenc Egészségügyi Központ,mint
adatkezelő, valamint a vele alkalmazotti vagy szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozók
feladata. Az adatvédelemmel kapcsolatos eljárások, folyamatok, munkafázisok kidolgozása, saját
ügyrendjébe történő beillesztése, ezeknek a dolgozók teljes körében történő megismertetése, az
előírások betartatása és folyamatos ellenőrzése az adatkezelő feladata. Az adatfeldolgozók az
adatvédelmi szabályok tudatos vagy hanyag megsértéséért anyagi és/vagy fegyelmi, súlyos esetben
akár jogi felelősséggel is tartoznak.
1.1. Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy kezelt
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidensek tehát súlyos következményekkel járhatnak az érintettekre nézve, így ha
megelőzni nem sikerül ezeket, fontos, hogy nagyon rövid határidőn belül intézkedések történjenek az
incidensek következményeinek az elhárítása érdekében.
Az adatkezelő feladatai az adatvédelmi incidens előfordulása esetén:
- az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;
- ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
- az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
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Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. (Pl. Az adatkezelő által rossz címre küldött levél, úgy érkezik
vissza, hogy nem kerül felbontásra, azaz a személyes adatokhoz nem fért hozzá illetéktelen személy)
1.2. Titoktartás
Az egészségügyi intézmények dolgozóit és az egészségügyi dolgozókat a rájuk bízott, vagy
tudomásukra jutott személyes és egészségügyi adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség
terheli. A titoktartási kötelezettség megszegése fegyelmi és etikai eljárást von maga után, melynek
szerződésbontás, vagy munka alóli felmentés révén a fennálló munkára vonatkozó jogviszony
megszűnése is lehet a következménye.
Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője
írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.
A betegellátót - az érintett választott háziorvosa, valamint az igazságügyi szakértő kivételével - a
titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme
megállapításában, illetve a gyógykezelésben vagy műtétnél nem működött közre, kivéve, ha az
adatok közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése érdekében szükséges.
1.3. Az adatok védelme
A keletkeztetett adatok kezelése, tárolása, továbbítása papír, vagy elektronikus alapú dokumentum
formájában történik. Az ezekre vonatkozó előírásokat, folyamat leírásokat a Szolgáltató minőségügyi
kézikönyve tartalmazza. Ugyancsak a minőségügyi kézikönyvben szabályozzuk az adatkezelés
folyamatát.
Az egészségügyi dokumentáció elkészítéséért és annak tartalmáért az orvos, nem szakorvosi ellátás
esetén az önálló egészségügyi tevékenységet végző szakasszisztens a felelős. Az egészségügyi
dokumentáció a számítógépes nyilvántartási rendszerben kerül kiállításra. Minden beteg távozásakor
az orvos által aláírt és lepecsételt „Ambuláns lap”-ot kap. Az egészségügyi dokumentációval a
Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a beteg rendelkezik.. A Szolgáltató az Informatikai
Szabályzatában rögzített módon biztosítja az elektronikus egészségügyi dokumentáció megőrzését,
az adatkezelési, hozzáférési szabályok jogszabályok szerinti érvényesülést.
Az intézet számítógépeinek szoftveres programjai Windows 10 operációs rendszer alatt futnak.
Levelezőprogramként a G-mailt használjuk. Saját szerverrel rendelkezünk erre mentjük a fontos
adatokat.
A Szent Ferenc Egészségügyi Központban az Infomix szolgáltató Visual Ixamb Ambuláns Rendszerének
három modulját használjuk: rendszergazda, recepciós, orvosi.
Mindenki saját jelszóval rendelkezik. Az asszisztensek a recepción műszakváltáskor saját jelszavukkal
jelentkeznek be. Az orvosok munka kezdéskor egyéni jelszavukkal lépnek be a számítógépes
rendszerbe, a saját szakterületüknek megfelelően beállított programba és csak a hozzájuk érkező
páciensek adatait látják. Az adatvédelem törvényi szabályainak megfelelően, nyerhetnek betekintést
a beteg korábban keletkezett leleteibe. Az orvos a vizsgálati leleteket, a receptet és a számlát saját
maga vagy a rendelésen jelen lévő asszisztens segítségével írja. (A lelet és a recept nyomtatása a
recepción történik, majd visszakerül az orvoshoz aláírásra.)
Az elektronikus adatkezelés során minden történés naplózásra kerül.
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A leletek eredményei e-mailben érkeznek a Centrum-lab Kft-től, a PathoBer Kft-től, a Medi- Cito Bttől és az Affidea Diagnosztikai Kft-től külön e-mail címre (leletek@medmarket.hu). A leleteket a
szerverre mentjük, a dokumentum címe a páciens neve és a mintavétel időpontja. Azokat a leleteket,
amik papír alapon érkeznek, scanneljük és ugyanúgy a szerveren tároljuk. A különféle leleteket külön
mappába mentjük (pl.: Centrumlab, Nőgyógyászati cytologiák, Endokrin cytológiák, …)
A leleteket a páciensek felé az ő kérésüknek megfelelően e-mailben, postán vagy személyesen
továbbítjuk (külön kérésre akár a kezelőorvos felé is).
Mivel a klinikán a gépek nincsenek domain-be léptetve (home esetén nem lehetséges) így a
jogosultságokat több lépésben kezeljük. Egyrészről a gépeken lokálisan vannak, létrehozva
felhasználók. Ezek mindegyike korlátozott, nem tud speciális beállításokat végrehajtani sem
telepíteni. Ezeken a gépeken az internet hozzáférés tiltva van rajtuk csak az Infomix programot
használjuk. A szerveren lévő megosztott könyvtárak elérése a szerveren van beállítva. Az userek létre
vannak hozva az active directoryban azon keresztül megy a hitelesítés. Itt is csak az infomix elérhető.
Ennek jogosultságai már a programon belül kezelhetők.
Virusvédelem nincs központosítva, csak azokon a gépeken található, amelyeken az internetes
adatforgalmazás megengedett.
A papír alapú dokumentumokat külön zárható szekrényben tároljuk, a szervert különálló biztonsági
kulccsal zárható helyiségben helyeztük el.
A betegellátás során keletkezett személyes vagy egészségügyi adatokat a hatályos jogszabályban
meghatározott ideig őrizzük.
1.4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai
- Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, térítés ellenében másolatot
kérhet a gyógykezelése során keletkezett egészségügyi adatairól.
- A pontatlanul nyilvántartott adatok helyesbítését kérheti.
- Adatai törlését kérheti. Az egészségügyi adatokkal kapcsolatosan azok törölhetőségéről
jogszabály rendelkezik, mely meghatározza az egyes adatok megőrzési időtartamának
kényszerét.
- Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban köteles a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes.
Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő
köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.
- Megilleti a „meg nem ismerés joga”
- Különös hangsúlyt kap az egészségügyben a más helyett adott hozzájárulás lehetősége.
- Az egyénnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait egy adatkezelőtől – ha az adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy azokat szerződés keretében bocsátotta
rendelkezésre - megszerezze, azokat használja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa saját
belátása szerint.
- A belső adatvédelmi felelőshöz fordulhat panasszal
- Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
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-

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Bírósághoz fordulhat
Kártérítést követelhet

2.) A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés
A Szolgáltató a munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a Szolgáltató által meghirdetett
pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet
közvetlenül vagy közvetve juttat el a Szolgáltatóhoz. A jelentkező köteles erre vonatkozó
hozzájárulását nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek,
ha
1. az önkéntes;
2. pályázatának elbírálására vonatkozik;
3. megfelelő tájékoztatáson alapul;
4. egyértelmű akaratnyilatkozat.
A Szolgáltató a hozzááruló nyilatkozat megtételét minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájáruló
nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.
A Szolgáltató munkaerő-felvételre vonatkozó igény (hirdetmény) közzétételével, a hirdetmény
részeként köteles felhívni a jelentkező figyelmét arra, hogy a Szolgáltatóhoz megküldött pályázati
anyagban meghatározott személyes adatok a Szolgáltató adatkezelésének hatálya alá tartozik, és
azok megismerésére és kezelésére a Szolgáltató jogosult. Hirdetmény nélkül a Szolgáltató részére
megküldött pályázati anyagban meghatározott személyes adatok megismerésére és kezelésére a
Szolgáltató abban az esetben jogosult, amennyiben a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatását és a
következő tartalmú felhívását tartalmazó e-mailre olvasási visszaigazolást vagy hozzájáruló
nyilatkozatot tartalmazó választ küld a pályázó: „A Szolgáltató felhívja a jelentkező figyelmét, hogy az
általa megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok a Szolgáltató adatkezelésének
hatálya alá tartozik. A személyes adatok megismerésére és kezelésére a Szolgáltató csak a pályázó
hozzájáruló nyilatkozatával jogosult, amelyet az érintett megtehet olvasási visszaigazolás vagy
hozzájárulási nyilatkozatot tartalmazó válasz megküldésével.” A Szolgáltató adatkezelési
tájékoztatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
A Társaság a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a
munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és
kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a
Társaság által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Társaság – a hozzájárulási nyilatkozatot és
annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem
nélkül törölni köteles és erről előzetesen köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a Társaság
a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az általános
elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által
megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt
személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a
munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.
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A Szolgáltató a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb
forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési
feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Szolgáltató
számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör
betöltése szempontjából releváns.
3.) A Szolgáltató vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Szolgáltatóval foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése
A Robomed Kft. vállalt feladatainak elvégzéséhez szükséges dolgozókkal alkalmazotti,
szabadfoglalkozású megbízotti vagy személyes közreműködői szerződés keretében létesít
jogviszonyt. Közreműködői jogviszonyból adódó kötelezettség egyéni vállalkozóként, vagy társas
vállalkozás tagjaként teljesíthető.
A Robomed Kft. a munkavállalóik adatait a 2012. évi l. tv-ben foglalt munkáltatói kötelezettségek és a
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet teljesítése, a munkaviszonnyal kapcsolatosan előirt bejelentési,
nyilvántartási, bevallási, engedélyeztetési es egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli. Az
adatkezeléshez adott hozzájárulás önkéntes. Emellett adattovábbításra sor kerülhet szakhatósági
engedélyeztetési, bérszámfejtési, egyéb munkaügyi célú adatfeldolgozást végző szervezetek részére.
A fentiekhez adott hozzájárulás a munkaszerződés aláírásával megadottnak tekintendő.
A közreműködői szerződés megkötéséhez és az eü. szakhatósági engedélyezéshez szükséges adatok:
a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező) neve, pecsétszáma vagy működési nyilvántartási száma, egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges biztosítási igazolás, szakmai kamarai tagsági igazolás, érvényes eü.
alkalmassági igazolás. Társas vállalkozásokkal történő szerződés megkötésekor a jogszabályi előírások
teljesítése érdekében kezelésre kerülhetnek az adott vállalkozás közérdekű, nyilvános adatai is. A
Robomed Kft.-vel üzleti kapcsolatba kerülő gazdasági társaságok, munkavállalóinak, képviselőinek,
adatai kezelésére a Robomed Kft. és az érintett szervezet, társaság között létesülő üzleti
kapcsolatban vállalt jogok és kötelezettségek érvényesítése és teljesítése érdekében kerül sor. A
hozzájárulás önkéntes, és tekintettel arra, hogy az érintett személy valamely, a Robomed Kft.-től
független személy érdekében került megnevezésre, a hozzájárulás e független fél és a Robomed Kft.
között aláírt szerződés, nyilatkozat, egyéb megállapodás aláírásával megadottnak tekintendő. Jogos
érdekből kezelhetővé vállhatnak a dolgozók egyéb adatai (pl. email cím) is.
Az adatok kezelése elektronikus eszközökkel, valamint papír alapon történik. Az elektronikus
adatkezelés során a tárolásra szolgáló szerver, a Robomed Kft. zárható helyiségében helyezkedik el,
míg a papír alapú adatkezelés az intézmény területén, zárható adattárolókban történik.
Az intézmény adatkezelési elveit az Info. tv alapján állítottuk össze:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
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A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell
az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.
A Robomed Kft. a tevékenysége során felmerülő jogai érvényesítése, kötelezettségének teljesítése
érdekében elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Robomed Kft. az érintettek
hozzájárulása és törvényi felhatalmazás alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
A Robomed Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a jogszabályi előírásoknak és a jelen
Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Robomed Kft. az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget, biztosit számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Robomed Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai es
szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, és az
adatfeldolgozókkal is betartatják ezeket a kötelezettségeket.
Az adatok kezelésére az adatok kezelésnek jogalapjául szolgáló jogviszony fennállta, illetve annak
megszűnését követően azon időszak alatt kerül sor, amely időszak alatt a Robomed Kft.-t az érintett
adattal kapcsolatban nyilvántartási kötelezettség terheli.
A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az érintett haladéktalanul köteles közölni az
adatkezelővel. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Robomed Kft. nem vállal felelősséget.
Személyes adataik kezeléséről az érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, a Robomed Kft. cimére
küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás
kérést a Robomed Kft. akkor teljesíti, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen
beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha
azt az érintett az Adatkezelőnél előzetesen írásban rögzített e-mail címéről küldik. A tájékoztatás
kérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés
céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő címére, az esetleges, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból
kapták vagy kapják meg az érintett adatait, kivéve, ha az adattovábbítás vonatkozásában a
tájékoztatást törvény tiltja. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az érintett Adatkezelő a
kézhezvételtől számított 25 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel
időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A Robomed Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján
bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a
Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
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4.) Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató a saját kezelésében álló http://www.medmarket.hu/index.php honlap használatával
jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés céljából történő
adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a
továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.
A Szolgáltató a Felhasználót az Adatkezelési Szabályzatnak, a honlap-látogatásra vonatkozó jelen
alfejezetének a honlapon történő hozzáférhetővé tételével tájékoztatja.
A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Szolgáltató kezelésébe
kerülnek. Ezek a következő adatok:
1. Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes
adatai;
2. Felhasználó által használt IP cím.
Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Szolgáltató honlap-látogatottsági adatokhoz
jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket
megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó
hozzájárulása, másrészt a Szolgáltató jogos érdekének védelme. A Szolgáltató az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a
Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint
ráutaló magatartással adja meg a Szolgáltató részére.
A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Szolgáltató általi rögzítésétől
számított 5 év.
5.)

On-line időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató rendeléseire az on-line időpontfoglalás az INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
(Székhely: 1027 Budapest, Bem József rakpart 53.; cégjegyzékszám: 01-09-067601, adószám:
10367429-2-41; (továbbiakban: infomIx)) által kifejlesztett Ixnote Előjegyzési Központon keresztül
történik.
A webes előjegyzéshez használt link: http://84.2.62.39:81/ixnote/ , amely az alábbi honlapról érhető
el: http://www.medmarket.hu/index.php
Az adatkezelő: Robomed Kft.
A kezelt személyes adatok köre:
A felhasználó páciens a regisztráció során az alábbi adatokat adja meg, mely feltétele a sikeres
regisztrációnak:
1. Név
2. E-mail cím
3. nem
4. születési dátum
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5. lakcím adatai
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett páciens önkéntes hozzájárulása. A
hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a
regisztrációval a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a
Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólagosan a biztonságos,
kulturált betegellátás, a szükségtelenül hosszú várakozási idő megszűntetése, a várótermi
tumultusok- viták elkerülése, a nyugodt várótermi légkör biztosítása, az időpontfoglalás érdekében
használja fel. A Robomed Kft. a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólagosan a fenti célok elérése érdekében e célra készült szoftver működtetésével (beépítetett
automatikus, emberi közreműködést nem igénylő módon) használja fel.
A Robomed Kft. a megadott személyes adatokat – a rendszer használata során - az e pontokban írt
céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik
személynek (ide nem értve a páciens által az időpontkéréssel megjelölt orvost) vagy hatóságok
számára történő kiadása – kivéve törvény ettől eltérő kötelező rendelkezése esetén – kizárólag a
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely páciens felhasználó e-mail címének
a megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.
Az adatkezelésre jogosult személyek köre:
Az Adatkezelő alkalmazottai
Az adatkezelés időtartama:
A Robomed Kft. az érintett regisztrációjának fennállás alatt vagy addig, amíg a páciens adatainak
törlését nem kéri, kezeli az adatokat.
A fentieken túl a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására, kezelésére kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználók hozzájárulása alapján kerülhet
sor.
Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Robomed Kft. által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai
törlésének kérésére írásban (email) útján.
Szolgáltató a Felhasználó írásbeli kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. A Robomed Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja
meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja.
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A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni. Egyéb esetekben Robomed Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
helyesbíti, illetve törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók.
A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.
E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
Az Robomed Kft kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató) email küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a foglalt
időpontjairól értesítését, illetve a pácienssel történő kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek
érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó
leveleket a Robomed Kft. nem küld, ennek lehetőségét kizárja.
A Robomed Kft. a Felhasználók által megadott e-mail címeket, harmadik személy részére nem
adhatja át és nem teheti közzé.
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1. melléklet
Adatkezelési tájékoztató
(ügyfelek)
A Szent Ferenc Egészségügyi Központ a hozzá forduló ügyfelek egészségügyi adatainak kezelését és
védelmét a vonatkozó törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával kívánja biztosítani. Ennek
részleteiről kívánjuk Önt, az alábbiakban tájékoztatni.
Az intézmény adatkezelésének jogszabályi környezete: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és az Európai
Unió Tanácsának (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR = General Data Protection Regulation)
Adatkezelő: az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat
kezelésére jogosult természetes személy és a betegellátó, mint jogi személy (Robomed Kft.,
továbbiakban: Szent Ferenc Egészségügyi Központ, Budapest 1024 Retek u. 3.)
Belső adatvédelmi felelős: Szakváryné Hollósi Eszter
Elérhetősége: adatvedelem@medmarket.hu
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott
hozzájárulása adatai kezeléséhez. A hozzájárulás az adatvédelmi tájékoztató megismerésével
(elolvasásával) és annak aláírásával valósul meg. Vészhelyzet esetén a hozzájárulás vélelmezett.
Intézményünkben az adatkezelés célja az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének, az
intézmény eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintettek egészségi
állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ
Egészségügyi adat: az Ön ellátása során az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
leképzett vagy származtatott adat;
Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól
függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége
Az adatkezelés a Szent Ferenc Egészségügyi Központban történő egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele érdekében történik. A szolgáltatás nyújtásához az alábbi személyes adatainak
megadása szükséges: név (születési név), állandó lakcím (értesítési cím), születés helye és időpontja.
Az előjegyzésekhez, illetve az elkészült leletekkel kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és
telefonszám jogos érdekből történő közlése is ajánlott.
Intézményünk csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, illetve a cél elérésére
alkalmas személyes adatokat kezel, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A közölt
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személyes adatokat az adatkezelési céljának megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a
kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Ön által megadott személyes adatokat (ideértve a
különleges, ill. egészségügyi adatokat is) kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –kivéve jogszabályi
kötelezettség esetén – intézményünk senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.
A Szent Ferenc Egészségügyi Központ minden tőle telhető intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében. Mind a belső ügyrendjének kialakításával mind a minőségügyi rendszerének
működtetésével védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Meghoz
minden olyan technikai intézkedést mellyel biztosítja a titok- és adatvédelmi szabályok érvényre
jutását.
Az érintettek jogosultságai:
 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, térítés ellenében másolatot
kérhet a gyógykezelése során keletkezett egészségügyi adatairól.
 A pontatlanul nyilvántartott adatok helyesbítését kérheti.
 Adatai törlését kérheti. Az egészségügyi adatokkal kapcsolatosan azok törölhetőségéről
jogszabály rendelkezik, mely meghatározza az egyes adatok megőrzési időtartamának
kényszerét.
 Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban köteles a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes.
Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő
köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.
 Megilleti a „meg nem ismerés joga”
 Különös hangsúlyt kap az egészségügyben a más helyett adott hozzájárulás lehetősége.
 Az egyénnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait egy adatkezelőtől – ha az adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy azokat szerződés keretében bocsátotta
rendelkezésre - megszerezze, azokat használja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa saját
belátása szerint.
 A belső adatvédelmi felelőshöz fordulhat panasszal
 Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
 Bírósághoz fordulhat
 Kártérítést követelhet
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2. melléklet
Adatkezelési tájékoztató
(Munkaerő-felvétel)
A Szolgáltató a munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a Szolgáltató által meghirdetett
pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet
közvetlenül vagy közvetve juttat el a Szolgáltatóhoz. A jelentkező köteles erre vonatkozó
hozzájárulását nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek,
ha
1. az önkéntes;
2. pályázatának elbírálására vonatkozik;
3. megfelelő tájékoztatáson alapul;
4. egyértelmű akaratnyilatkozat.
A Szolgáltató a hozzááruló nyilatkozat megtételét minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájáruló
nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.
A Szolgáltató munkaerő-felvételre vonatkozó igény (hirdetmény) közzétételével, a hirdetmény
részeként köteles felhívni a jelentkező figyelmét arra, hogy a Szolgáltatóhoz megküldött pályázati
anyagban meghatározott személyes adatok a Szolgáltató adatkezelésének hatálya alá tartozik, és
azok megismerésére és kezelésére a Szolgáltató jogosult. Hirdetmény nélkül a Szolgáltató részére
megküldött pályázati anyagban meghatározott személyes adatok megismerésére és kezelésére a
Szolgáltató abban az esetben jogosult, amennyiben a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatását és a
következő tartalmú felhívását tartalmazó e-mailre olvasási visszaigazolást vagy hozzájáruló
nyilatkozatot tartalmazó választ küld a pályázó: „A Szolgáltató felhívja a jelentkező figyelmét, hogy az
általa megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok a Szolgáltató adatkezelésének
hatálya alá tartozik. A személyes adatok megismerésére és kezelésére a Szolgáltató csak a pályázó
hozzájáruló nyilatkozatával jogosult, amelyet az érintett megtehet olvasási visszaigazolás vagy
hozzájárulási nyilatkozatot tartalmazó válasz megküldésével.”
A Szolgáltató a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a
munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és
kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a
Társaság által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Szolgáltató – a hozzájárulási nyilatkozatot és
annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem
nélkül törölni köteles és erről előzetesen köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a
Szolgáltató a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az
általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező
által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról
kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a
munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.
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A Szolgáltató a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb
forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési
feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Szolgáltató
számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör
betöltése szempontjából releváns.
Az érintettek jogosultságai:
 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, térítés ellenében másolatot
kérhet a gyógykezelése során keletkezett egészségügyi adatairól.
 A pontatlanul nyilvántartott adatok helyesbítését kérheti.
 Adatai törlését kérheti. Az egészségügyi adatokkal kapcsolatosan azok törölhetőségéről
jogszabály rendelkezik, mely meghatározza az egyes adatok megőrzési időtartamának
kényszerét.
 Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban köteles a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes.
Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő
köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.
 Megilleti a „meg nem ismerés joga”
 Különös hangsúlyt kap az egészségügyben a más helyett adott hozzájárulás lehetősége.
 Az egyénnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait egy adatkezelőtől – ha az adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy azokat szerződés keretében bocsátotta
rendelkezésre - megszerezze, azokat használja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa saját
belátása szerint.
 A belső adatvédelmi felelőshöz fordulhat panasszal
 Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
 Bírósághoz fordulhat
 Kártérítést követelhet
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3. melléklet
Adatkezelési tájékoztató
(alkalmazottak)
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Robomed Kft. (a
továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel kötendő vezető
tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony (a
továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) létesítését megelőzően a személyes adat
jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő vezető tisztségviselőivel, munkavállalóival, illetve Adatkezelővel
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyekkel (a továbbiakban együtt:
alkalmazott), mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.
Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Robomed Kft.
Adatkezelő székhelye: 1024, Budapest Retek u. 3.
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Szakváryné Hollósi Eszter Erzsébet
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: adatvedelem@medmarket.hu
Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél
között csak abban az esetben jöhet létre foglalkoztatásra irányuló jogviszony (szerződés), ha az
alkalmazott mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi
megismeréséhez és kezeléséhez amelyek megismerésére és kezelésére nem jogszabályi kötelezettség
teljesítése keretében jogosult Adatkezelő, de amely személyes adat a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, illetve megszüntetéséhez elengedhetetlen – hozzájárul.
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve
az Adatkezelő székhelyén, papír alapon hozzáférhetővé teszi.
Az Adatkezelő által az alkalmazott vonatkozásában végzett adatkezelés
a) célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az Adatkezelőt terhelő jogi
kötelezettségek teljesítése és (iii) az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
b) jogalapja: (i) alkalmazott hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének
érvényesítése.
c) terjedelme: (i) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és
ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe,
személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá
mindazon személyes adat, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon
jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Adatkezelő megismerni és kezelni
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köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a munkavállalók vagy foglalkoztatottak
személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás,
utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi
alkalmassági nyilvántartás részeként rögzítendő személyes adatok; (ii) a munkavállaló
bankszámla száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes
adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, és a
vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta; (iii) amely
egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy az Adatkezelő (illetve a munkavállaló) jogos
érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges (helyadatok,
elektronikus eszközök naplózott adatai).
Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés;
munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos
megkeresését eljuttatja;
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az
adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy,
továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi
jogviszony teljesítése (pl. ügyfél-kapcsolat).
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet; az Adatkezelő
az adatfeldolgozó részére személyes adatot továbbíthat.
Az Adatkezelő a személyes adatot a jogszabályi kötelezettség keretében végzett adatkezelés
vonatkozásában e jogszabályban meghatározott ideig kezeli; a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén a jogviszony megszűnését követő 5 évig, a Pmt. és Kit. hatálya alá tartozó esetekben 8 évig
kezeli.
Az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben jogosult megismerni, illetve
kezelni az alkalmazott azon személyes adatait, amelyet közösségi médiafelületein rögzít, alkalmazott
által munkavégzése során használt számítógépek és egyéb eszközök, továbbá programok és
alkalmazások naplózott adatai (így például különösen, de nem kizárólagosan helyadatok)
tartalmaznak.
A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog;
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.
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Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja,
hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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