TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK JOGSZERŰ FELDOLGOZÁSÁRÓL ÉS
NYÚJTÁSÁRÓL
egyetértésben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendeletének 13. cikkével és
a T.t. 2018/18 sz. személyes adatok védelméről szóló törvény 19. §-ával

Üzemeltető:
Kereskedelmi név: OFTUM GTJ s.r.o. (Magán szemészeti klinika)
Székhely:
Lorinčík 102, 040 11 Kassa
Azonosító szám:
36 213 012
Elérhetőség:
+421 55/622 58 37, kosice@oftum.sk
(továbbiakban csak „üzemeltető“)
Az üzemeltető nem jelölt ki felelős személyt
Tájékoztató a célokról és a feldolgozás jogalapja
A GDPR rendelet és a személyes adatok védelméről szóló törvény meghatározza az
üzemeltető kötelességét az érintett személy számára tájékoztatást nyújtani a személyes
adatok feldolgozásának céljairól, amelyek számára az adatokat gyűjti, abban az esetben is,
amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül az érintett személytől szerzi be. Fontos,
hogy az érintett személyt tájékoztassa ezekről az információkról legkésőbb a személyes
adatai begyűjtésekor, illetve elegendő idővel a személyes adatai begyűjtése előtt, és ezt
világosan, érthetően és olyan módon végezze, hogy ezen személy valójában tájékoztatásra
kerüljön és meg is értse az információkat.
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA:

A szóban forgó információs rendszeren belül személyes adatok feldolgozása történik
az OFTUM GTJ s.r.o. magán szemészeti klinikán végzett összes komplex beavatkozás
esetén
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA:

A személyes adatok feldolgozását engedélyezi a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának
hatályos T.t. 576/2004 sz. törvénye az egészségügyi ellátásról és későbbi módosításai, T.t
578/2004 sz. törvénye az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi dolgozókról és az
egészségügyi szakmai szervezetekről, valamint egyes törvények módosításáról és
kiegészítéséről, T.t. 362/2011 sz. törvénye a gyógyszerekről és az orvosi ellátásról, valamint
egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről,T.t. 580/2004. sz. módosított törvény az
egészségbiztosításról, a biztosítási ágazatról szóló T.t. 95/2002. sz. törvény módosításáról és
kiegészítéséről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről, és a T.t.
581/2004. sz. módosított törvény az egészségbiztosító társaságokról és az egészségügyi
felügyeletről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről.
A FOGADÓK KATEGÓRIÁI:

Állami hatóságok megfelelő jogszabályi rendelkezés alapján, egészségbiztosítók, más
egészségügyi szolgáltatók, harmadik felek, amelyek számára külön előírás nyújt jogalapot
dönteni a természetes személyek – betegek jogairól és kötelességeiről (például
Egészségügyi Felügyeleti Hivatal, bíróságok).
Az érintett személyek személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra, és nem kerülnek
harmadik országokba.
Automatizált döntés, ideértve a profilalkotást nem történik.
A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

20 év az utolsó egészségügyi ellátást követően

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI:

Az érintett személyek, amelyekről az információs rendszereinkben konkrét meghatározott
célokra történik személyes adatok feldolgozása, a következő jogokat érvényesíthetik írásban
vagy elektronikus formában:
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, A helytelen adatok javítására vagy pótlására
való jog, - Törlésre – „elfelejtésre“ való jog, - A feldolgozás korlátozására való jog. Az érintett
személyek pontos jogairól szóló tájékoztatást megtekintheti a www.oftum.sk (személyes
adatok védelme rész) honlapunkon.
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett személy
jogosult a rendelet 77. cikke és a T.t. 2018/18 sz. törvény 100. § értelmében arra, hogy
panaszt tegyen a Szlovákiai Személyes Adatokat Védő Hatóságnál, amennyiben megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet vagy a Személyes
adatokról szóló törvényt.
Az OFTUM GTJ s.r.o. magán szemészeti klinika társaság, megtett minden megfelelő
személyi, szervezeti és műszaki intézkedést az Ön személyes adatainak maximális védelme
érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse az azokkal való visszaélés
kockázatát. A 34. sz. rendeletből kifolyó kötelességünk értelmében értesítjük Önt, mint
érintett személyt, hogy amennyiben olyan helyzet áll elő, amelyben társaságunk, mint
üzemeltető olyan módon megsértjük a személyes adatainak védelmét, amely valószínűleg
a természetes és jogi személyek jogainak és szabadságainak kockázataihoz vezetne, úgy
erről a tényről haladéktalanul értesítjük Önt.
FIGYELMEZTETÉS: a minimalizálás elvének betartása végett az összes Ön által nyújtott
személyes adat törvény által előírt kötelesség a feldolgozás céljának teljesítéséhez.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne, ne habozzon és értesítsen bennünket: +421 55/622
58 37; kosice@oftum.sk
További információkat találhat a honlapunkon: www.oftum.sk
Beteg neve ..............................................................., született .................................
ezennel igazolja, hogy tájékoztatva volt a GDPR szerinti személyes adatkezelésről.

Kelt Kassa, .............................. napján

..........................................................................
A beteg vagy amennyiben 16 éven aluli gyermekről van
szó, úgy a törvényes képviselőjének aláírása

