ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
COVID 19 fertőzésen átesett betegek komplex egészségügyi rehabilitációjához
kapcsolódó adatkezelési tevékenységről

AZ ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE:
név: Bihar-Med Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
székhely: 4031 Debrecen, Vasöntő utca 4.
képviseli: Szántó László ügyvezető
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A COVID 19 fertőzésen átesett betegek (a továbbiakban: Páciens) komplex rehabilitációja. Ide értve a
http://www.covidrehabilitacio.hu és a http://www.covidrehab.hu honlapokon történő előzetes
bejelentkezést és egészégügyi panasz leírását, a további szükséges kapcsolattartást, valamint akár
telemedicina útján, akár személyes megjelenéssel végzett részletes kivizsgálást, továbbá egyénre
szabottan a rehabilitációs feladatok meghatározását (a továbbiakban: Ellátás).
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A honlapon történő személyes adatok megadása Önkéntes, tekintve, hogy az Ellátás – előzetes időpont
egyeztetéssel - személyes megjelenés alkalmával is igénybe vehető, így a Páciens saját maga dönti el,
hogy a webes felületen szeretne-e bejelentkezni.
Az Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatáshoz jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolódik
az adatkezelés (pl. az adatok felvétele, megőrzése, vagy továbbítása stb.), ilyen pl. az egészségügyi
dokumentáció megőrzése és nyilvántartás vezetése.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A honlapon történő bejelentkezéssel az Ön következő személyes adatait kezeljük (rögzítjük, tároljuk
adott esetben továbbítjuk): név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, TAJ szám (ezek az adatok
az Ön azonosíthatóságát szolgálják), egészségügyi adatok (pl. panaszok) ezek az Ellátás
hatékonyságának elősegítéséhez szükségesek (pl. az Ellátást végző orvosnak segítség az
anamnézishez, diagnózis felállításához), lakcím, e-mail és/vagy telefonszám (ezen utóbbi adatokat
kizárólag az egyszerűbb/gyorsabb/hatékonyabb kapcsolattartás és tájékoztatás érdekében kérjük el
Öntől – ezeket nem továbbítjuk és bármikor kérheti a törlésüket).
AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE:
A hozzájárulással megadott, Adatkezelő részére nem előírt jogi kötelezettségből fakadó megőrzési
ideig őrzött személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, a jogi kötelezettség vonatkozásában
legfeljebb 30 évig.

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA/HOZZÁFÉRÉS:
Az Ön egyes személyes adatai – kizárólag az Adatkezelő jogi kötelezettségeként előírtak szerint továbbításra kerül az Ön háziorvosa, a konzultáns szakorvosa, a NEAK részére, illetve az EESZT
nyilvántartásba.
ADATFELDOLGOZÁS:
Adatkezelő a szóban forgó adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe.
Tárhelyüzemeltető adatfeldolgozó: Digital Solutions Kft.
Domain/honlap adatfeldolgozó: Digital Solutions Kft.
PROFILAKLOTÁS:
Nem végzünk ilyet a szóban forgó adatkezelés során.
AZ ADATOK BIZTONSÁGA:
Adatkezelő az Ön személyes adatait védi attól, hogy jogosulatlanul bárki hozzáférjen, azokat
megváltoztassa, továbbítsa, nyilvánosságra hozza, törölje vagy megsemmisítse, valamint védi a
véletlen megsemmisüléstől, sérüléstől.
AZ ÖN JOGAI:
Ön tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést, „elfeledtetést” korlátozást kérhet vagy
hozzájárulással megadott adataival kapcsolatosan adathordozhatósághoz való jog.
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI:
Ön az Adatkezelő által végzett fenti adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival
közvetlen az Adatkezelőhöz is fordulhat. Ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét
tapasztalja, bíróság útján polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben. Amennyiben Ön a
fenti adatkezelés során a személyes adatai kezelésének jogellenességét vagy annak veszélyét
tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ahol bejelentéssel
vizsgálatot kezdeményezhet. (a hatóság elérhetősége: honlap: http://naih.hu; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).

Debrecen, 2021. február 11.
Bihar-Med Kft.

