VIP DENTAL RÖNTGEN KFT.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Diagnosztikai Kö zpontunk az É rintetteket (Pá cienseket) az adatkezelés
megkezdése elő tt jelen adatkezelési tá jékoztató ú tjá n kívá nja tá jékoztatni az
adatok kezelésével kapcsolatos tényekrő l, így kü lö nö sen az adatkezelések
céljá ró l, jogalapjá ró l, az adatkezelések idő tartamá ró l. Adatkezelési
tá jékoztató nkban
foglalt
tá jékoztatá sunk
kiterjed
az
Pá cienseink,
szolgá ltatá sunkat igénybe vevő É rintettek adatkezeléseinkkel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehető ségeire is.
Tá jékoztatni szeretnénk Ö nt arró l, hogy Diagnosztikai Kö zpontunk – VIP
DENTAL RÖ NTGEN KFT. – a hatá lyos szabá lyozá s szerint Adatkezelő nek
minő sü l. Mint Adatkezelő knek a személyes adatok kezelése sorá n a
jogszerű ségre és tisztességességre kell tö rekednü nk. Adatait ú gy kell kezeljü k,
hogy az az Ö n szá má ra á tlá tható legyen, Ö n minden adatkezelési ponton tisztá ba
legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyű jtjü k, azt hol és milyen mó don
haszná ljuk fel, és adatait milyen mó don, meddig kezeljü k esetleg ezen adatokat
bá rki szá má ra tová bbítjuk-e.
A tisztességesség és á tlá tható sá g elve megkö veteli azt, hogy Ö n tá jékoztatá st
kapjon az adatok kezelésének kö rü lményeirő l, így a VIP DENTÁ L Kö zpontunk
adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatá t jelen tá jékoztatá sban szeretnénk Ö nnel
megosztani.
Adatkezelő neve: VIP Dental Röntgen Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Adatkezelő elérhetősége:

VIP Dental Röntgen Kft.

Székhely:

1027 Budapest, Henger u. 2.

Cégjegyzékszá m:

01-09-874794

Adó szá m:

13817404-2-41

Képviselő :

Vékony Tibor
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Diagnosztikai Központjaink címe:
 1027 Budapest, Feketesas ú t 3/B.
 1075 Budapest, Madá ch Imre ú t 11.
 3525 Miskolc, Déryné utca 22.
 4026 Debrecen, Péterfia utca 31.
 8000 Székesfehérvá r, Seregélyesi ú t 17.

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: info@vipdental.hu
I.

TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Adatvédelmi tá jékoztatá sunk célja, hogy megismertessü k Ö nt
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTUNK á ltal alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tá jékoztatá sban szabá lyozott
adatvédelmi politiká t Diagnosztikai Kö zpontunk, mint Adatkezelő magá ra nézve
kö telező erő vel ismer el.
(2) A Tá jékoztató rendelkezéseinek kialakítá sakor Diagnosztikai Kö zpontunk
kü lö nö s tekintettel vette figyelembe az Euró pai Parlament és a Taná cs 2016/679
Rendeletében („Á ltalá nos Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az
informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény („Infotv.”) rendelkezéseit.
II.

ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

(1) Személyes adat: Bá rmilyen adat vagy informá ció , amely alapjá n egy
természetes személy („É rintett“) – kö zvetett vagy kö zvetlen mó don –
azonosítható vá vá lik.
(2) Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
á llapotá ra vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy szá má ra
nyú jtott egészségü gyi szolgá ltatá sokra vonatkozó olyan adatot is, amely
informá ció t hordoz a természetes személy egészségi á llapotá ró l.
(3) Érintett: Bá rmely meghatá rozott, személyes adat alapjá n azonosított vagy –
aká r kö zvetlenü l, aká r kö zvetve – azonosítható természetes személy.
Szolgá ltatá sunkban érintett a Pá ciens (néhá ny esetben a hozzá tartozó is), aki a
szolgá ltatá st Diagnosztikai Kö zpontunkban igénybe veszi.
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(4) Orvosi titok: a gyó gykezelés sorá n az Adatkezelő tudomá sá ra jutott
egészségü gyi és személyazonosító adat, tová bbá a szü kséges vagy folyamatban
lévő , illetve befejezett gyó gykezelésre vonatkozó , valamint a gyó gykezeléssel
kapcsolatban megismert egyéb adat.
(5) Egészségügyi dokumentáció: a gyó gykezelés sorá n a betegellá tó
tudomá sá ra jutott egészségü gyi és személyazonosító adatokat tartalmazó
feljegyzés, nyilvá ntartá s vagy bá rmilyen má s mó don rö gzített adat, fü ggetlenü l
annak hordozó já tó l vagy formá já tó l.
(6) Kezelést végző orvos: az érintett gyó gykezelését végző vagy abban
kö zremű kö dő orvos.
(7) Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratá nak ö nkéntes, konkrét és
megfelelő tá jékoztatá son alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és
egyértelmű ), ahol beleegyezését adja az ő t érintő személyes adatok kezeléséhez.
(8) Privát Egészségügyi Szolgáltató: A Kö zpont, ahol Ö n az egészségü gyi
ellá tá st igénybe veszi, ahol a pá ciens vizsgá lata tö rténik. Jelen esetben
DIAGNOSZTIKAI KÖ ZPONTUNK a VIP DENTAL RÖ NTGEN Kft.
(9) Adatkezelés: Az alkalmazott eljá rá stó l fü ggetlenü l a személyes adatokon
végzett bá rmely mű velet vagy a mű veletek ö sszessége, így kü lö nö sen a
személyes adatok gyű jtése, rö gzítése, rendszerezése, tagolá sa, tá rolá sa,
á talakítá sa,
megvá ltoztatá sa,
felhaszná lá sa,
lekérdezése,
betekintése,
felhaszná lá sa, kö zlése, tová bbítá sa, terjesztése vagy egyéb mó don
hozzá férhető vé tétele, nyilvá nossá gra hozatala, ö sszehangolá sa vagy
ö sszekapcsolá sa, korlá tozá sa, tö rlése és megsemmisítése.
(10) Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszkö zeit – ö ná lló an vagy
má sokkal együ tt – meghatá rozza. Jelen esetben Diagnosztikai Kö zpontunk.
(11) Adatfeldolgozó: Az a szolgá ltató , aki az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel. Szolgá ltatá sunkban ilyen lehet a betegdokumentá ció ra
haszná latos szoftver, egy laborszolgá ltató , de a kö nyvelés is, melyet minden
típusú adatkezelésü nknél pontosan meghatá rozunk.
(12) Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozó k ö ná lló dö ntést nem hoznak, kizá ró lag
az adatkezelő kkel kö tö tt szerző dés, és a kapott utasítá sok szerint jogosultak
eljá rni. Az adatfeldolgozó k 2018. má jus 25. napjá t kö vető en a részü nkre az
Adatkezelő k á ltal tová bbított és á ltaluk kezelt vagy feldolgozott Személyes
adatokat a „GDPR“ á ltal elő írt rendelkezésekkel ö sszhangban rö gzítik, kezelik, ill.
dolgozzá k fel, és errő l nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő k részére. Az
Adatkezelő k ellenő rzik az Adatfeldolgozó k munká já t.
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(13) Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat
kö zlik.
(14) Adatvédelmi incidens: A biztonsá g olyan sérü lése, amely a tová bbított,
tá rolt vagy má s mó don kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan kö zlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzá férést eredményezi
III.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

(1) Diagnosztikai Kö zpontunk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerű en
és tisztességesen, valamint az á tlá tható sá g elveinek, tová bbá a hatá lyos
jogszabá lyoknak és jelen Tá jékoztató szabá lyozá sá nak megfelelő en kezeli.
(2) A Szolgá ltatá s igénybevételéhez elengedhetetlenü l szü kséges személyes
adatokat a vonatkozó jogszabá lyokban meghatá rozott célbó l kezeljü k vagy az Ö n,
min Pá ciens hozzá já rulá sa alapjá n, és kizá ró lag célhoz kö tö tten haszná ljuk fel. A
kezelt Személyes adatok kö re ará nyban á ll az adatkezelés céljá val, azon nem
terjeszkedik tú l.
(3) Minden olyan esetben, ha a személyes adatait Diagnosztikai Kö zpontunk az
eredeti adatfelvétel céljá tó l eltérő célra kívá nja felhaszná lni, errő l Ö nt
tá jékoztatjuk, és ehhez elő zetes, és kifejezett hozzá já rulá sá t megszerezzü k,
illető leg lehető séget biztosítunk Pá cienseink szá má ra, hogy a felhaszná lá st
megtiltsá k.
(4) Mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenő rizzü k. A
megadott személyes adatok megfelelő ségéért kizá ró lag az azt megadó személy,
tehá t Ö n felel. Így kérjü k Ö nö ket, hogy amikor adataikat megjelenítik vagy
bediktá ljá k Kö zpontjainkban, azt minden esetben ellenő rizzék vissza!
Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenü l szerepelnek,
tá jékoztató nk V. pontja (Pá ciens jogai és érvényesítésü k mó dja) szerint a
helyesbítés jogá val élhet.
(5) A 16. életévét be nem tö ltö tt személy – É rintett – személyes adatai csak a
felette szü lő i felü gyeletet gyakorló nagykorú személy hozzá já rulá sa esetén
kezelhetjü k. Mint Adatkezelő knek nem á ll mó dunkban a hozzá já ruló személy
jogosultsá gá t, illetve nyilatkozatá nak tartalmá t ellenő rizni, így a Pá ciens illetve a
felette szü lő i felü gyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzá já rulá s
megfelel a jogszabá lyoknak. Kérjü k ennek tudomá sul vételét!
(6) Diagnosztikai Kö zpontunk á ltal kezelt személyes adatokat a jelen
Tá jékoztató ban meghatá rozott Adatfeldolgozó kon, valamint egyes – a jelen
Tá jékoztató ban hivatkozott – Címzetteken kívü l harmadik félnek á t nem adjuk.
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(7) Diagnosztikai Kö zpontunk a kezelt személyes adat helyesbítésérő l,
korlá tozá sá ró l illetve tö rlésérő l az érintett Pá cienst, tová bbá mindazokat értesíti,
akiknek korá bban a személyes adatot adatkezelés céljá ra tová bbította. Az
értesítést csak akkor mellő zzü k, ha ez az adatkezelés céljá ra való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
IV.

ADATKEZELÉSEINK BEMUTATÁSA

(1) Kö zpontunk fogá szati képalkotó diagnosztikai szolgá ltatá st nyú jtó gazdasá gi
tá rsasá g.
(2) Diagnosztikai Kö zpontunk a Pá ciensek kezelését végző orvosokkal –
első sorban fogá szati ellá tá st nyú jtó orvosokkal- á ll kapcsolatban, az érintettek az
orvosok beutalá sa, vagy javaslata alapjá n kerü lnek kapcsolatba a VIP DENTEÁ L
RÖ NTGEN Kö zponttal.
(3) A VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. kizá ró lag a beutaló ban szereplő , vagy a
szolgá ltatá st igénybe vevő Pá ciens á ltal kért diagnosztikai vizsgá latot végzi el.
(4) Kö zpontunk gyó gykezelést nem végez, az elkészü lt felvételeket nem elemzi,
hanem azt az É rintett, valamint a kezelését végző orvosa rendelkezésére
bocsá tja. Mindezek alapjá n Kö zpontunk kizá ró lag az elkészü lt felvételeket kezeli,
azokbó l semmilyen kö vetkeztetést nem von le, az érintett részére gyó gykezelést
nem javasol. Az érintett gyó gykezelését az érintett kezelő orvosa végzi, az
tevékenységü nk ehhez kapcsoló dó képalkotó diagnosztikai vizsgá latok
elvégzése, amely az Ö n egészségi á llapotá nak feltá rá sá t célozza.
(5) Diagnosztikai Kö zpontjainkkal kapcsolatba kerü lő Pá cienseink – bá rmelyik
Kö zpontban is veszik igénybe szolgá ltatá sunkat - ugyanolyan adatkezelési
gyakorlattal talá lkozhatnak.
(6) VIP DENTÁ L Kö zpontunk a természetes személyazonosító adatokat az
É rintettő l veszi fel.
(7) Amennyiben Ö n beutaló val keresi fel, a beutaló n szereplő adatokat rö gzítjü k.
Kollégá ink az okmá nyokat kizá ró lag abbó l a célbó l vizsgá ljá k, hogy ellenő rizzék
az adatok helyességét, de má solatot egyetlen esetben sem készítenek ró la.
(8) Nyilvá ntartá sra azért van szü kség, hogy a szolgá ltatá st igénybe vevő rő l
visszakereshető legyen, hogy mikor, milyen felvételek készü ltek.
(9) Amennyiben Ö n beutaló val érkezik, Kö zpontunk feltételezi, hogy Ö n a
beutaló orvostó l megkapta a szü kséges tá jékoztatá st, de mint Adatkezelő k ebben
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az esetben is tá jékoztatjuk Ö nö ket a vizsgá lat menetérő l és hatá sairó l az
adatkezelésen kívü l.
(10) Amennyiben Ö n beutaló nélkü l érkezik, Kö zpontunk minden esetben pontos
tá jékoztatá st ad a vizsgá lat menetérő l, mó djá ró l, eredményérő l.
(11) Az elkészü lt felvételt A VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. minden esetben á tadja
Ö nnek. A felvételt Kö zpontunk az érintett orvosa á ltal elérhető tá rhelyre feltö lti,
így az orvos a felvételt elektronikus ú ton is el tudja érni. Az orvosok csak a sajá t
betegeik felvételeit érik el, regisztrá ció utá n. Az orvosok és a szolgá ltatá st
igénybe vevő pá ciensek ö sszekapcsolá sa a beutaló alapjá n, vagy a Pá ciens á ltal az
orvosra vonatkozó informá ció k alapjá n tö rténik.
(12) Kö zpontunk a felvétel elkészítésén és tá rolá sá n kívü l semmilyen má s
adatkezelést nem végez. A felvételeket nem értékeljü k, diagnó zist nem készítü nk.
(13) Ha a Pá cienseink kezelését végző orvos – a Pá cienssel egyeztetve- kéri, a
felvételt a VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. elkü ldi a vele kapcsolatban á lló
radioló gus orvos részére, aki a felvételt kiértékeli. A radioló gus a leletet a
Kö zpontunknak kü ldi meg, melyet tová bbítunk a kezelést végző orvos részére. A
leletet nem Kö zpontunk készíti, a lelet elkészítése szempontjá bó l csak kö zvetítő
szerepet tö lt be a kezelő orvos és a radioló gus kö zö tt.
(14) A lelet kezelő orvoshoz tö rténő tová bbítá sá t kö vető en azt Kö zpontunk tö rli.
A lelet a kezelést végző orvosná l az egészségü gyi dokumentá ció részét képezi a
tová bbiakban.
AZ ALÁBBI ADATOKAT KEZELJÜK, AKKOR, AMIKOR EGYÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁST VESZ IGÉNYBE A VIP DENTAL RÖNTGEN KFT.
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTJAIBAN:
1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
Amikor Ön felkeresi a VIP DENTAL RÖNTGEN KFT. bármelyik telephelyén
szolgáltatásunkat és igénybe veszi az egészségügyi ellátást beutalóval vagy beutaló
nélkül, a tájékoztatást követően az egészségügyi ellátás érdekében elkérjük adatait.
Célunk a visszakereshetőség és a betegjogok érvényesítése. Diagnosztikai
Központunk a beutalón szereplő, vagy az Ön által megnevezett vizsgálatot végzi el,
amely eredményeképpen felvétel készül. A felvételt VIP DENTÁL Központunk
átadja a szolgáltatást igénybe vevő Páciensnek, és azt elektronikus úton is tárolja. Az
elkészült felvétel különleges adatnak és egészségügyi adatnak minősül.
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 A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink
diagnosztikai vizsgálata és annak dokumentálása.
 Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV.
Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól, 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének
egyes kérdéseiről)
 Érintettek kategóriái: A szolgáltatást igénybe vevő Páciensek.
 Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges
adatok: név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással
összefüggő adatok, kezelőorvos neve (amennyiben a beutaló szerepel
vagy Ön megadja).
 A személyesadatok címzettje: Amennyiben hozzájárul, kezelőorvosa.
 Tárolási hely: Saját fejlesztésű betegirányítási szoftver és
felvételmegosztó alkalmazás.
 Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és
védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII.
21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott időtartam (Eütv. 30.
§ (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések
esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év)
Az ellá tá ssal egyidő ben nyilvá ntartá sunkba bekerü l az Ö n fogorvosá nak neve,
amely az á tadott beutaló n feltű ntetett orvos. Amennyiben Ö n beutaló nélkü l
érkezik, orvosá nak nevét meg kell adnia, hogy a felvételt az orvossal ö ssze
lehessen kapcsolni. Az ö sszekapcsolá s ellen tiltakozhat. Amennyiben Ö n az
orvosa nevét nem adja meg, nem lesz lehetséges a felvétel on-line ú ton való
tová bbítá sa.

2. BEJELENTKEZÉS
KÖZPONTJÁBA

A VIP DENTAL RÖNTGEN KFT. DIAGNOSZTIKAI

Bejelentkezéssel kapcsolatos adatok kezelése akkor tö rténik, amikor idő pontot
foglal a VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. á ltal mű kö dtetett Diagnosztikai Kö zpont
egyikébe. Kö zpontjainkba lehető sége van telefonon és e-mail-en is bejelentkezni.

 A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás.
 Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk jogalapja.
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 Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező
Páciensek.
 Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott
ellátás, időpont. Telefonszámát és e-mail elérhetőségét a könnyebb
kapcsolattartás végett kezeljük.
 Adatfeldolgozó: Facebook az ott történő üzenetküldés estén.
 Tárolási hely: Saját fejlesztésű betegirányítási szoftverünkben tároljuk
adatait.
 Adatkezelés tervezett időtartama: Minden tárgyév végén töröljük a
bejelentkező e-maileket.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik
fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél
beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban
megtenni! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal
időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.
3. PARKOLÁSI
KEDVEZMÉNY
ADATKEZELÉS

IGÉNYBEVÉTELÉVEL

KAPCSOLATOS

Amennyiben Diagnosztikai Kö zpontunkba gépkocsijá val érkezik, a gépkocsi
rendszá má nak feltű ntetésével a helyszínen kifizetett „felvétel” díjá bó l jó vá írunk
meghatá rozott parkolá si díj ö sszeget. A rendszá m megadá sa nem kö telező , de
csak annak megadá sá val van lehető ségü nk a jó vá írá st megtenni, mert a napi
pénzü gyi elszá molá s részét képzi. Az adatokat a pénzü gyi elszá molá s miatt
szü kséges kezelnü nk az alá bbiak szerint.

 A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseknek
nyújtott kedvezmény igénybevételének dokumentálása.
 Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akik a jóváírás végett
gépkocsijuk rendszámát Központunkkal megosztják..
 Kezelt személyesadatok: Név, gépkocsi rendszáma
 Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
 Tárolási hely: Recepción naponta vezetett táblázat.
 Adatkezelés tervezett időtartama: Minden tárgyhónapot követő
hónap 21.napja vagy az Ön kérelmére ezt megelőzően is.
4. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
A diagnosztikai ellá tá st kö vető en a „felvétel” á tadá sá val egyidő ben Kö zpontunk
szá mlá t á llít ki, így a szá mlá zá ssal ö sszefü ggő adatait a tová bbiakban kezeljü k.

8

 A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi
elszámolás, bizonylati rend.
 Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C.
törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi
adóról).
 Érintettek
kategóriái:
Minden
Érintett,
akiknek
nevére
készpénzfizetési számla kiállítására került sor.
 Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe,
esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója.
 A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Adatfeldolgozó: SZO-GESTIO Kft. Könyvelés (székhely:1016 Budapest,
Hegyalja ú t 21. III. em. 1. , cégjegyzékszá m:01-09-674573,
adó szá m:10897490-2-419).
 Tárolási hely: Saját fejlesztésű betegirányítási szoftver, Könyvelő
székhelye.
 Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről;
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló
rendelkezései szerint 8+ 1 év időtartamban.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik
fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél
beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban
megtenni!
5. KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.
Tá jékoztatjuk Ö nö ket, hogy Diagnosztikai Kö zpontunk tá blá val jelzett terü letein
és helyiségeiben elektronikus megfigyelő rendszert alkalmazunk A kamerá k
egyes esetben élő képet mutatnak, de má s kamerá ink képrö gzítést és tá rolá st is
lehető vé tesznek. A kamerá s megfigyelő - és rö gzítő rendszer mű kö dtetése a
Diagnosztikai Kö zpontunk és a Kö zpont szolgá ltatá sá t igénybe vevő k jogos
érdekének védelme, vagyonvédelem. A Kamerá kra vonatkozó szabá lyozá sunkat
Kamera Szabá lyzatunk részletesen is rö gzíti, amely elérhető a VIP DENTAL
RÖ NTGEN KFT. Kö zpontjaiban.

 A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Önök és
Diagnosztikai Központunk biztonsága, vagyonvédelme.
 Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek.
 Érintettek kategóriái: Mindenki, aki a VIP DENTAL Röntgen Kft. által
működtetett Diagnosztikai Központ területére belép.
 Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe!
 Tárolás helye: VIP DENTAL RÖNTGEN KFT. szervere.
 Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 3 nap, de az Érintett
által történő törlésig, tiltakozásig
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V.

A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA
1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

(1) Ö n, mint Pá ciens kérheti, hogy a Diagnosztikai Kö zpontunk tá jékoztassa,
kezeli-e a személyes adatá t, és ha igen, akkor az á ltalunk kezelt személyes
adatokhoz biztosítsunk az Ö n szá má ra hozzá férést.
(2) Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bá rmikor írá sban fordulhat
Hozzá nk. Diagnosztikai Kö zpontunk címére kü ldö tt ajá nlott vagy tértivevényesajá nlott levélben, illetve a VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. mail címre kü ldö tt emailben tá jékoztatá st is kérhet. A levélben kü ldö tt tá jékoztatá skérést akkor
tekintjü k hitelesnek, ha a megkü ldö tt kérelem alapjá n a Pá ciens egyértelmű en
beazonosítható . Az e-mailben kü ldö tt tá jékoztatá skérést a VIP DENTAL
RÖ NTGEN KFT. csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Pá ciens regisztrá lt e-mail
címérő l kü ldik. Ez azonban nem zá rja ki azt, hogy a tá jékoztatá s megadá sa elő tt
Diagnosztikai Kö zpontunk a Pá cienst má s mó don is beazonosítsa.
(3) A tá jékoztatá s kérése kiterjedhet, a Pá ciensrő l az Adatkezelő á ltal kezelt
adataira, azok forrá sá ra, az adatkezelés céljá ra, jogalapjá ra, idő tartamá ra, az
esetleges adatfeldolgozó k nevére és címére, az adatkezeléssel ö sszefü ggő
tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak tová bbítá sa esetén arra, hogy
kik és milyen célbó l kaptá k vagy kapjá k meg adatait.
2. Helyesbítéshez való jog
(1) Kérheti Ö n Diagnosztikai Kö zpontunktó l, hogy az á ltalunk kezelt pontatlan
személyes adatait helyesbítésü k. Figyelembe véve az adatkezelés céljá t, kérheti a
hiá nyos személyes adatok kiegészítését is.
3. Törléshez való jog
(1) A Pá ciens kérheti a Diagnosztikai Kö zpontunk á ltal kezelt személyes
adatainak tö rlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére
jogszabály felhatalmazást ad! Tehá t, amennyiben Ö n a IV. Pontban feltü ntetett
„Adatkezeléseink felsorolá sa és célja“ fejezetben talá lható
egyes
adatkezeléseknél, az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kö telezettség jogalapja“
megjelö lést lá tja, azon adatok tö rlését nem á ll mó dunkban megtenni, mert az
adatok tá rolá sá t jogszabá ly írja elő az Diagnosztikai Kö zpontunk szá má ra. Ilyen
adatok kü lö nö sen az egészségü gyi ellá tá ssal és szá mlá zá ssal ö sszefü ggő
adatkezelések. A tö rlési kérelem megtagadá sá ró l minden esetben tá jékoztatjuk
Ö nt, megjelö lve a tö rlés megtagadá sá nak indoká t. Személyes adat tö rlésére
irá nyuló igény teljesítését kö vető en, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk
figyelmét, hogy a korá bbi (má r tö rö lt) adatok nem á llítható ak helyre!
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4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Ö n, mint szolgá ltatá sunkat igénybe vevő Pá ciens kérheti, hogy személyes
adatainak kezelését Diagnosztikai Kö zpontunk korlá tozza, akkor ha Ö n vitatja a
kezelt személyes adatok pontossá gá t. Ebben az esetben a korlá tozá s arra az
idő tartamra vonatkozik, amely lehető vé teszi, hogy az Adatkezelő ellenő rizze a
személyes adatok pontossá gá t.
(2) Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Diagnosztikai Kö zpontunk
korlá tozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ö n, mint Pá ciens ellenzi a
kezelt személyes adatok tö rlését, és ehelyett kéri azok felhaszná lá sá nak
korlá tozá sá t.
(3) A Pá ciensként tová bbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését
Diagnosztikai Kö zpontunk korlá tozza, ha az adatkezelés célja ugyan má r
megvaló sult, de Ö n igényli azok Adatkezelő á ltali kezelését jogi igények
elő terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
5. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) A Pá ciens kérheti, hogy Diagnosztikai Kö zpontunk a Pá ciens á ltal
rendelkezésére bocsá tott és automatizá lt mó don kezelt személyes adatokat
géppel olvasható formá tumban megkapja vagy azokat egy má sik Adatkezelő
részére tová bbítsa.
6. A tiltakozáshoz való jog
(1) A Pá ciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a
személyes adatok kezelése kö zvetlen ü zletszerzés érdekében tö rténik.
VI.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

(1) Amennyiben Diagnosztikai Kö zpontunkhoz kérelem érkezik be, ú gy lehető
leggyorsabban, de legkéső bb 30 napon belü l írá sban tá jékoztatjuk Ö nt a kérelem
alapjá n foganatosított intézkedésekrő l.
(2) Amennyiben a kérelem ö sszetettsége vagy egyéb objektív kö rü lmény
indokolja, a fenti hatá ridő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható . A
hatá ridő meghosszabbítá sá ró l írá sban értesítjü k Ö nt a meghosszabbítá s
megfelelő indokolá sá val együ tt.
(3) Az első tá jékoztatá st ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha:
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 a Pá ciens ismételten, lényegében vá ltozatlan tartalomra kér tá jékoztatá st,
intézkedést;
 a kérelem egyértelmű en megalapozatlan;
 a kérelem tú lzó .
(4) Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozó n (CDn vagy DVD-n) kéri az adatok á tadá sá t, ú gy Adatkezelő az érintett adatok egy
má solati példá nyá t ingyenesen á tadja a kért mó don (kivéve, ha a vá lasztott
platform technikailag ará nytalan nehézséget jelentene). Minden tová bbi igényelt
példá nyért adminisztrá ció s díjat szá molhat fel, melyrő l elő re tá jékoztatjuk a
kérelmező t.
(5) Diagnosztikai Kö zpontunk a kérelemre adandó vá laszá t elektronikus
formá ban teszi meg, kivéve, ha:
 az É rintett kifejezetten eltérő mó don kéri a vá laszt, és az nem okoz
indokolatlanul magas tö bbletkiadá st Diagnosztikai Kö zpontunknak;
 Diagnosztikai Kö zpontunk nem ismeri az É rintett elektronikus
elérhető ségét.
VII.

ADATBIZTONSÁG

(1) Diagnosztikai Kö zpontjaink á ltal kezelt adatokat – mind papír, mind
elektronikus formá ban – a székhelyén ő rzi.
(2) Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori
á llá sa szerint megfelelő szintű biztonsá got nyú jtó megoldá sokat alkalmazunk. A
megfelelő ség vizsgá lata sorá n kü lö nö s hangsú lyt kap Diagnosztikai
Kö zpontunkban végzett adatkezelés sorá n felmerü lő kocká zat mértéke.
(3) Diagnosztikai Kö zpontunk mindent megtesz annak érdekében, hogy
gondoskodjon a szolgá ltatá st igénybe vevő Pá ciensek adatainak biztonsá gá ró l,
megteszi tová bbá azokat a szü kséges technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljá rá si szabá lyokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabá lyok érvényre juttatá sá hoz szü kségesek.
(4) Diagnosztikai Kö zpontunk adatbá zisá ban tá rolt érintetti adatokhoz kizá ró lag
Diagnosztikai Kö zpontunk erre kifejezett jogosultsá ggal rendelkező munkatá rsai
férhetnek hozzá a hozzá férési szintek kialakított mértékéig.
(5) Biztosítjuk, hogy a felvett, tá rolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illető leg megakadá lyozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisü lését,
jogosulatlan hozzá férését, jogosulatlan felhaszná lá sá t és jogosulatlan
megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan terjesztését. E kö telezettség teljesítésére
Diagnosztikai Kö zpontunk minden olyan harmadik felet felhív, akik részére
személyes adatokat tová bbít.
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(6) Szolgá ltatá sunk informatikai rendszerét tű zfallal védi a jogosulatlan
hozzá férés ellen.
(7) Az Adatkezelő , és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó i mindenkor
védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irá nyuló csalá s, kémkedés,
vírusok, betö rések, rongá lá s, természeti csapá sok ellen. Diagnosztikai
Kö zpontunk, mint Adatkezelő és az Adatfeldolgozó ink is szerverszintű és
alkalmazá sszintű védelmi eljá rá sokat alkalmaznak. Adatfeldolgozó ink ezekrő l a
védelmi eljá rá sokró l nyilatkozatban vagy megá llapodá sban biztosítjá k
Diagnosztikai Kö zpontunkat.
(8) Az adatok tá rolá sá ra haszná lt eszkö zö k jelszó val védettek, a
Szolgá ltatá sunkban meghatá rozott mó don a hozzá férési szintek szigorú an
szabá lyozottak.
(9) A papír alapon tá rolt dokumentumok esetében olyan zá rt tá rolá st alkalmaz,
amely megakadá lyozza a jogosulatlan hozzá férést. A papír alapon tá rolt
dokumentumok hozzá férését Diagnosztikai Kö zpontunk jogosultsá gi szintek
beépítésével szabá lyozza.
(10) Diagnosztikai Kö zpontunk felé interneten keresztü l – bá rmely formá ban –
tová bbított ü zenetek fokozottan ki vannak téve az olyan há ló zati
fenyegetéseknek, amelyek az informá ció k mó dosítá sá ra, illetékteleneknek való
hozzá férésre, vagy egyéb illegá lis tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek
elhá rítá sá ra ugyanakkor Diagnosztikai Kö zpontunk mindent megtesz, ami a
mindenkori technika á llá sa szerint, ésszerű en megtehető , és tő le elvá rható .
Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt á llnak, hogy a
biztonsá gi eltéréseket rö gzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsá gi
eseményre vonatkozó lag, illetve, hogy vizsgá lhassa az ó vintézkedések
hatékonysá gá t.
(11) A www.vipdental.hu oldal SSL titkosítá st haszná l.

VIII.

PANASZOK KEZELÉSE

(1) Adatvédelmi vonatkozá sú kérelmét, tiltakozá sá t, panaszá t az adatkezeléssel
kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. kezeli.
(2) Amennyiben Ö nnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozá sá t, panaszá t,
kérelmeit Kö zpontunkná l nem sikerü lt megnyugtató mó don rendeznie, vagy Ö n
bá rmikor ú gy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem kö vetkezett be, vagy annak kö zvetlen veszélye fenná ll, ú gy a Nemzeti
Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá gná l jogosult bejelentést tenni.
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(3) Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszá val kö zvetlenü l a Nemzeti Adatvédelmi
és Informá ció szabadsá g Ható sá ghoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Informá ció szabadsá g Ható sá g
Székhely: 1125 Budapest, Szilá gyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(4) Amennyiben a VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. Diagnosztikai Kö zpontunk
hivatalos megkeresést kap az arra jogosult ható sá goktó l, ú gy kö telező jelleggel
á tadja a meghatá rozott személyes adatokat. Kizá ró lag olyan adatokat adunk á t,
amelyek feltétlenü l szü kségesek a megkereső ható sá g á ltal megjelö lt cél
eléréséhez.
IX.

ADATVÉDELMI INCIDENS

(1) Amennyiben adatvédelmi incidens tö rténik, Diagnosztikai Kö zpontunk
indokolatlan késedelem nélkü l, de legkéső bb 72 ó rá val azutá n, hogy az incidens a
tudomá sá ra jutott, bejelenti az illetékes Felü gyeleti Ható sá gnak azt, kivéve ha az
adatvédelmi incidens való színű síthető en nem já r kocká zattal a természetes
személyek jogaira és szabadsá gaira nézve.
(2) Ha az adatvédelmi incidens vélhető en magas kocká zattal já r a természetes
személy jogaira és szabadsá gaira nézve, a VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT.
indokolatlan késedelem nélkü l tá jékoztatja Ö nt - az É rintettet (Pá cienst)- az
adatvédelmi incidensrő l és megteszi a belső szabá lyzatban meghatá rozottak
szerinti intézkedéseit.
X.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

(1) Az Euró pai Parlament és a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
tö rténő védelmérő l és az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK
rendelet hatá lyon kívü l helyezésérő l (á ltalá nos adatvédelmi rendelet; a
tová bbiakban: „GDPR”)
(2) 2013. évi V. tö rvény a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l
(3) 2011. évi CXII. tö rvény az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az
informá ció szabadsá gró l
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(6) 2008. évi XLVIII. tö rvény a gazdasá gi reklá mtevékenység alapvető
feltételeirő l és egyes korlá tairó l
(7) 2007. évi CXXVII. tö rvény az á ltalá nos forgalmi adó ró l
(8) 2000. évi C. Tö rvény a szá mvitelrő l
(9) 1997. évi XLVII. tö rvény az egészségü gyi és a hozzá juk kapcsoló dó személyes
adatok kezelésérő l és védelmérő l
(10) 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségü gyi és a hozzá juk kapcsoló dó
személyes adatok kezelésének egyes kérdéseirő l
A VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. a megadott személyes adatokat az e
Tá jékoztató ban leírt céloktó l eltérő célokra nem haszná ljá k fel . Jelen
Tá jékoztató ban meghatá rozott Adatfeldolgozó k részére tö rténő adattová bbítá s a
Pá ciens kü lö n hozzá já rulá sa nélkü l végezhető . Személyes adatok harmadik
személynek vagy ható sá gok szá má ra tö rténő kiadá sa – hacsak jogszabá ly ettő l
eltérő en nem rendelkezik – kizá ró lag ható sá gi hatá rozat alapjá n, vagy az érintett
Pá ciens elő zetes, kifejezett hozzá já rulá sa esetén lehetséges.
XI.

TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

A VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT. fenntartja a jogot, hogy jelen Tá jékoztató t
bá rmikor, elő zetes értesítés nélkü l mó dosítsa vagy frissítse és a friss vá ltozatot
kö zzé tegye. Bá rmely mó dosítá s kizá ró lag a mó dosított vá ltozat kö zzétételét
kö vető en ö sszegyű jtö tt személyes adatokra érvényes.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a
változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik
Önt!
A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2018. május 25.

VIP DENTAL RÖ NTGEN KFT.
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