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Betegekre vonatkozó információkhoz és adatokhoz 

rendszeresített hozzájáruló nyilatkozat  
 

A FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Kft. (a továbbiakban: „FMC” vagy „mi”) 

működteti a magyarországi székhelyű koordinációs központot, és a beteg nyaralási úti célnál 

történő dialíziskezelésének (a továbbiakban: „Nyaralás alatti dialízis”) koordinálásához 

kapcsolódóan személyes adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért felel. Az FMC 

nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének, és azokat kizárólag a következő 

alapelvekkel összhangban gyűjti, dolgozza fel és használja fel:  

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő az FMC. Kapcsolattartási adataink a következők: 

– Cím: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Kft,  

  Szépvölgyi út 35-37. C ép.2.em., 1037 Budapest 

– E-mail: edina.simon@fmc-ag.com 

– Tel.: +36 1439 2242 

Emellett az Ön személyes adatai más adatkezelőkhöz is továbbításra kerülnek a „Hozzáférés a 

személyes adatokhoz és azok továbbítása” című szakasz szerint. 

2. A személyes adatok gyűjtése  

2.1 Kapcsolattartási adatok 

Az Önnel folytatott kommunikáció és a Nyaralás alatti dialízis részleteinek megbeszélése 

érdekében felvesszük kapcsolattartási adatait (nevét, származási országát, e-mail címét és 

telefonszámát), amikor először felveszi velünk a kapcsolatot (telefonon, e-mailen vagy 

online a www.nephrocare.hu oldalon).  

Ha a fent említett adatokat online űrlap segítségével gyűjtjük, előfordulhat, hogy a 

vonatkozó weboldalt a Fresenius Medical Care vállalatcsoporton belül a használt weboldalon 

található jogi nyilatkozatban megnevezett másik jogi személy működteti. Ilyen esetben a 

weboldal üzemeltetője az adatokat a mi nevünkben, és szigorúan az utasításainknak 

megfelelően dolgozza fel. Az adatfeldolgozókról az alábbi, „Adatfeldolgozók” című 

szakaszban olvashat további részleteket. 

2.2 A nyaralásra és a dialízis időpontjaira vonatkozó információk 

Miután megkaptuk a jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírt példányát, annak érdekében, hogy 

az Ön elvárásai és igényei szerint elkezdhessük koordinálni az Ön Nyaralás alatti dialízisét, 
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felvesszük tervezett nyaralásának adatait (úti cél és időszak), valamint a kért dialízis 

időpontjait és gyakoriságát.  

2.3 Orvosi és egészségi állapotra vonatkozó információk 

Emellett felvesszük az Ön személyéhez kapcsolódó orvosi és egészségi állapotra vonatkozó 

információkat is, általában oly módon, hogy megkérjük az Önt az otthoni dialízisközpontban 

kezelő orvost (a továbbiakban: „Otthoni orvos”), hogy töltse ki a mellékelt „Nyaralás alatti 

dialízis kérése” (a továbbiakban: Nyaralás alatti dialízis kérőlap”) című dokumentumot.  

Ha az Ön nyaralási úti célja ugyanabban az országban található, ahol az otthoni 

dialízisközpont, a Nyaralás alatti dialízis kérőlap használata helyett megkérhetjük a 

nyaralás alatti dialízisközpont orvosát arra, hogy EuCliD 5 elektronikus terápiás információs 

rendszerünkből férjen hozzá a szükséges orvosi és egészségi állapotra vonatkozó 

információkhoz, azonban kizárólag olyan mértékig, amelyhez Ön kifejezett hozzájárulását 

adta személyes adatainak az EuCliD 5 rendszerben való összegyűjtésével, feldolgozásával 

és felhasználásával kapcsolatban.  

3. A személyes adatok felhasználása, az adatfeldolgozás célja 

Az Ön fent említett személyes adatait kizárólag nyaralás alatti dialíziskezelésének 

koordinálása céljából gyűjtjük össze, dolgozzuk fel és használjuk fel.  

4. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Ön kifejezett, önkéntes, tájékoztatáson 

alapuló, írásbeli hozzájárulása. Hozzájárulását az alábbi hozzájáruló nyilatkozatban 

fejezheti ki. 

5. Hozzáférés a személyes adatokhoz és azok továbbítása 

5.1 Továbbítás a nyaralási úti cél dialízisközpontjaihoz 

A koordinálási folyamat elején felmérjük a nyaralási úti cél potenciális dialízisközpontjainak 

rendelkezésre állását. E célból előfordulhat, hogy az Ön kapcsolattartás i adatait, illetve a 

tervezett nyaralásra, valamint a kért dialízis időpontjaira és gyakoriságára vonatkozó 

információkat továbbítjuk a nyaralási úti cél különböző potenciális dialízisközpontjainak.  

Amikor a nyaralási úti cél egyik dialízisközpontja visszaigazolta rendelkezésre állását és Ön 

jóváhagyta ezt a központot, továbbítjuk az összes, Ön által vagy az Otthoni orvos által 

összegyűjtött adatot a nyaralási úti cél dialízisközpontjának, hogy az hatékonyan 

felkészülhessen a Nyaralás alatti dialízisre. 
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5.2 Alternatív koordinálóközponthoz történő adattovábbítás 

Ezen túlmenően, amennyiben és amilyen mértékig megítélésünk szerint a Fresenius Medical 

Care vállalatcsoporton belüli másik koordinálóközpont (a továbbiakban: „Alternatív 

koordinálóközpont”) segítségnyújtása vagy feladatátvállalása szükséges vagy hasznos a 

Nyaralás alatti dialízis sikeres és hatékony megszervezésével kapcsolatban, bármikor 

továbbíthatjuk személyes adatait másik koordinálóközpont részére. A koordinálóközpontok 

listája a következő oldalon érhető el: https://www.nephrocare.hu/betegeinknek/dializis-

nyaralas-koezben/foglalasi-kerelem.html.  

5.3 Adatok továbbítása az EU-n/EGT-n kívül 

Ha a nyaralási úti cél és/vagy az Alternatív koordinálóközpont az EU-n/EGT-n kívüli 

országban (a továbbiakban: „Harmadik ország”) található, adatait Harmadik országba 

fogjuk továbbítani, és azok ott kerülnek feldolgozásra. Előfordulhat, hogy a Harmadik 

ország nem biztosít olyan megfelelő szintű adatvédelmet, amely hasonló az EU-n/EGT-n 

belül biztosított adatvédelem szintjéhez. Az ilyen Harmadik országban a személyes adatok 

jogi védelme különösen az érintettek jogait, az adatfeldolgozási műveletek céljának 

korlátozását, a szükségesség alapelvének alkalmazhatóságát, valamint az esetleges 

kormányzati hozzáférési hatáskört illetően térhet el.  

5.4 Hozzáférés 

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés olyan személyekre korlátozódik, akiknek 

ismerniük kell az Ön személyes adatait a Nyaralás alatti dialízis koordinálásához, és akiket 

szigorú titoktartási kötelezettség köt. 

5.5. Másik országba való adattovábbítást követően alkalmazandó jog  

Miután az Ön adatai továbbításra kerülnek egy másik országban lévő címzett számára, az 

Ön személyes adatainak abban az országban történő feldolgozására az adott ország joga 

irányadó. Az érintett címzettek adatfeldolgozásra vonatkozó információihoz a következő 

hivatkozáson férhet hozzá: https://www.nephrocare.hu/betegeinknek/dializis-nyaralas-

koezben/foglalasi-kerelem.html. 

6. Adatfeldolgozók 

A Nyaralás alatti dialízishez kapcsolódóan a következő adatfeldolgozók érintettek: Simon 

Edina 

(E-mail: edina.simon@fmc-ag.com) 

Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozók technikai műveleteket végeznek az adatellenőrzés 

területén. Valamennyi adatfeldolgozónkat szerződés köti, és feladataikat utasításaink 

szerint végzik el. Az FMC adatkezelőként felel adatfeldolgozóiért. 
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7. Az adatfeldolgozás időtartama 

Személyes adatainak feldolgozását az Ön hozzájárulásának visszavonásáig végezzük.   

8. Adatbiztonság 

Megtesszük a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket annak érdekében, hogy 

védjük informatikai rendszereinkben tárolt személyes adatait az adatvesztéstől, 

megsemmisüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól vagy terjesztéstől.  

 

 

9. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei a magyar jog szerint 

9.1 A személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz, valamint a személyes 

adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy zárolásához fűződő jog 

A következőket kérheti tőlünk: 

a) tájékoztatás személyes adatainak feldolgozásáról, 
b) személyes adatainak helyesbítése, valamint 

c) személyes adatainak törlése vagy zárolása. 

 

Az Ön kérésére tájékoztatást kell adnunk az Önre vonatkozó adatokról, beleértve az 

adatfeldolgozó vagy más személyek által az utasításaink szerint feldolgozott adatokat. 

Tájékoztatást kell adnunk azokról a forrásokról is, ahonnan adatait szereztük, a feldolgozás 

céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az adatfeldolgozónk nevéről és címéről és az 

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tevékenységeiről; ha volt, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásáról és a helyzet rendezése érdekében tett intézkedésekről, i lletve ha 

személyes adatai elérhetővé váltak mások számára, annak jogalapjáról és címzettjeiről.  

Jegyzőkönyvet kell vezetnünk az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban tett intézkedések 

nyomon követése céljából, illetve a nyilvánosság és az érintettek tájékoztatása céljából, a 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Ön személyes adatait, ügyfeleink azonosító adatait és 

az adatvédelmi incidens által érintett ügyfelek számát, ha voltak ilyenek; az adatvédelmi 

incidens bekövetkezésének idejét, körülményeit és hatásait, valamint a helyzet rendezése 

érdekében tett intézkedéseket. 

Az adatközlés ellenőrzése és az érintett tájékoztatása céljából jegyzőkönyvet kell vezetnünk 

adatainak továbbításáról. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az adattovábbítás időpontját, 

jogalapját, a címzettet és a továbbított személyes adatok leírását. 
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Késedelem nélkül eleget kell tennünk az Ön tájékoztatás iránti kérésének. A kért 

tájékoztatást érthető formában – ha Ön úgy kívánja, írásban – kell teljesítenünk legfeljebb 

huszonöt napon belül. A tájékoztatás évente egyszer bármely adatkategória tekintetében 

díjmentes. Az ugyanazon adatkategóriát érintő további tájékoztatáskérés díjköteles lehet. 

Ha kérése arra a következtetésre vezet, hogy adatait jogellenesen dolgoztuk fel, vagy 

adatait helyesbíteni kell, kötelesek vagyunk visszatéríteni a díjat. 

Kizárólag a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) 9. §-ának 

(1) bekezdése és 19. §-a szerint utasíthatjuk vissza kérését.  

Ha elutasítjuk kérését, írásban tájékoztatjuk az elutasítás alapját képező jogszabályi 

rendelkezésről. Tájékoztatjuk Önt a jogorvoslati lehetőségekről vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) benyújtható 

panasz lehetőségéről is. 

A visszautasított kérésekről minden év január 31-ig tájékoztatnunk kell a Hatóságot. 

9.2 A pontatlan személyes adatok kezelése 

Abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok, és helyes személyes adatai 

rendelkezésünkre állnak, helyesbítjük a kérdéses személyes adatot. 

A következő esetekben törölnünk kell személyes adatait: 

a) ha személyes adatait jogellenesen dolgoztuk fel; 

b) ha Ön kéri, a 9.1 szakasz  c) bekezdése (visszavonás) szerint; 

c) ha személyes adatai hiányosak vagy pontatlanok, és nem helyesbíthetők jogszerűen, 

feltéve, hogy a törlést jogszabályi rendelkezés nem tiltja; 

d) ha a feldolgozás célja már nem áll fenn; 

e) ha bírósági végzés vagy a Hatóság erre utasít minket. 

 

Abban az esetben, ha a feldolgozás célja már nem áll fenn, az archív anyagok védelmére 

vonatkozó jogszabály szerint nem törölhetjük az olyan adathordozóra rögzített személyes 

adatait, amelyeket nyilvános archívumban kell elhelyezni. 

A törlés helyett zárolnunk kell személyes adatait, ha úgy kívánja, vagy ésszerű indokok 

alapján vélelmezhető, hogy a törlés érintheti az Ön jogos érdekeit. Az Ön zárolt adatait 

csak olyan célokból dolgozhatjuk fel, amelyek a törlést megelőzték. 

Ha megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát, és az adatok pontossága vagy 

pontatlansága nem állapítható meg teljes bizonyossággal, jövőbeni hivatkozás céljából meg 

kell jelölnünk az érintett személyes adatokat. 
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Ha adatait helyesbítjük, zároljuk, megjelöljük vagy töröljük, értesítenünk kell Önt és 

valamennyi címzettet, akikhez adatai továbbításra kerültek. Nem értesítjük Önt, ha az 

értesítés elmaradása nem sérti az Ön jogos érdekét a feldolgozás céljának fényében. 

Ha visszautasítjuk az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére vonatkozó kérését, 

írásban – vagy ha Ön elfogadja, elektronikus úton –, a kérése átvételétől számított 

huszonöt napon belül tájékoztatnunk kell Önt a kérés visszautasításának ténybeli vagy jogi 

okairól. Ha visszautasítjuk kérését, tájékoztatnunk kell a jogorvoslati lehetőségekről vagy a 

Hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről. 

9.3 A személyes adatok feldolgozásának kifogásolásához fűződő jog 

Önnek jogában áll kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban: 

a) ha személyes adatainak feldolgozása vagy továbbítása kizárólag a célból történik, hogy 

felmentsen minket jogi kötelezettségeink alól, vagy az FMC, a címzett vagy harmadik fél 

jogainak és jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, kivéve, ha a feldolgozás kötelező; 

b) ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik;  

c) minden más, jogszabályban előírt esetben. 

 

Kifogásolás esetén meg kell vizsgálnunk annak okát, döntenünk kell jogosságáról, és a 

lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül írásban értesítenünk kell Önt 

döntésünkről. 

Ha megállapításaink szerint jogos a kifogás, valamennyi feldolgozási műveletet (többek 

között az adatgyűjtést és továbbítást) le kell állítanunk, és zárolnunk kell az Ön érintett 

adatait. Emellett tájékoztatnunk kell a kifogásolásról és az intézkedéseinkről mindazokat a 

címzetteket, akikhez korábban bármilyen adat eljutott. A címzetteknek szintén intézkedniük 

kell a kifogás érvényesítésével kapcsolatban. 

Ha nem ért egyet fent említett döntésünkkel, vagy nem tartjuk be a fent meghatározott 

határidőt, a 9.4 szakasz alapján a döntésünk meghozatalát vagy a határidő leteltét követő 

harminc napon belül Önnek jogában áll bíróságon keresetet benyújtania. 

Nem törölhetjük adatait, ha feldolgozásukat törvény írja elő. Nem továbbíthatjuk azonban 

adatait egyetlen címzettnek sem, ha egyetértünk az Ön kifogásával, vagy a bíróság 

indokoltnak találta az Ön kifogását. 

9.4 Bírósági jogorvoslat 
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Személyes adatainak feldolgozásával vagy védelmével kapcsolatos jogainak bármilyen 

megsértése esetén Ön bíróságon keresetet nyújthat be ellenünk. A bíróság gyorsított 

eljárásban tárgyalja az Ön ügyét. 

Az adatfeldolgozásra vonatkozó jogszabályok betartásával kapcsolatos bizonyítási teher 

ránk hárul. 

Az adatfeldolgozási tárgyú jogvitákban a megyei bíróságok illetékesek. Ha úgy kívánja, 

beadhatja keresetét a lakcíme vagy ideiglenes tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

bírósághoz is. 

Adatfeldolgozási ügyekben olyan személyek is lehetnek peres felek, akik egyébként nem 

jogképes személyek. A Hatóság a peres eljárás során eljárhat az Ön érdekében. 

Ha a bíróság az Ön javára ítél az ügyben, arra utasíthat minket, hogy kiadjuk Önnek a kért 

adatokat, helyesbítsük, zároljuk vagy töröljük a kérdéses adatokat, semmisítsük meg 

döntésünket, vagy tegyünk eleget a kifogásnak. 

A bíróság döntése nyilvánosságra hozatalát is elrendelheti. 

9.5 Felelősség és kártérítés 

Minden olyan kárért felelősek vagyunk, amely az Ön személyes adatainak jogellenes 

feldolgozásából vagy bármilyen adatbiztonsági követelmény megsértéséből ered. 

Ha megsértjük az Ön személyiségi jogait személyes adatainak jogellenes feldolgozása vagy 

bármilyen adatbiztonsági követelmény megsértése eredményeképpen, kártérítési igényt 

érvényesíthet velünk szemben személyiségi jogainak megsértése miatt. 

Felelősek vagyunk az Ön érdekében eljáró adatfeldolgozónk okozta károkért is, illetve a 

személyiségi jogainak adatfeldolgozónk okozta megsértése miatt Önnek fizetendő 

kártérítésért. Mentesülünk a károkkal kapcsolatos vagy a kártérítés-fizetési felelősség alól, 

ha bizonyítjuk, hogy a kár, illetve az Ön személyiségi jogainak megsértése rajtunk kívül álló 

okoknak tulajdonítható. 

Nem vagyunk kötelesek kártérítést fizetni, ha az okozott kár vagy az Ön személyiségi 

jogainak megsértése az Ön szándékos vagy gondatlan viselkedésének tulajdonítható. 

9.6 Általános közérdekű jogosultságok 

Bárki értesítheti a Hatóságot, és vizsgálatot kérhet, azt állítva, hogy személyes adatok 

feldolgozásához kapcsolódó jogok sérültek, vagy ilyen jogsértés közvetlen veszélye áll fenn. 
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9.7 Kapcsolattartási adataink 

Ha kérést, kifogást vagy bármilyen más igényt kíván benyújtani, kérjük, küldje az alábbi 

kapcsolattartási adatok egyikére: 

– Cím: FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Kft.  

  Szépvölgyi út 35-37. C ép.2.em., 1037 Budapest 

– E-mail: edina.simon@fmc-ag.com 

Hozzájáruló nyilatkozat 

Ezúton hozzájárulok személyes adataim átfogó gyűjtéséhez, feldolgozásához és 

felhasználásához a Nyaralás alatti dialíziskezelések fent meghatározottak (1–9. 

szakasz) szerinti koordinálása összefüggésében. Ez a hozzájárulás bármikor 

visszavonható (lásd a fenti 9.2 szakasz b) bekezdését). 
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