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3.sz. melléklet 

 

Tisztelt Páciensek! 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény előírásainak értelmében tájékoztatom Önöket a személyes adataik kezeléséről. 

 

Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott esetekben munkaköri alkalmasság, 

szakmai alkalmasság, személyi higiénés alkalmasság elbírálása céljából végzett orvosi 

vizsgálat a jogszabályi előírások alapján. Ezen vizsgálatok lehetnek előzetes, időszakos és 

soronkívüli orvosi vizsgálatok és követheti záróvizsgálat. 

Kezelt adatok köre: Az alkalmasság elbírálásához szükséges feltételrendszer Név, születési 

név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím/tartózkodási cím, munkáltató neve, 

munkakör, TAJ szám. 

Az orvosi vizsgálat alapján csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazunk, melyet a 

munkaviszonyra, szakmai alkalmasságra, személyi higiénés alkalmasságra, gépjármű 

alkalmassági vizsgálatra vonatkozó jogszabály ír elő. A vizsgálat magába foglalja a 

véleményezéshez szükséges szakorvosi vizsgálatot, kiterjed látásélesség vizsgálatra, és 

további kiegészítő vizsgálatra a véleményezés irányának megfelelően, mely magába foglalhat 

laboratóriumi és röntgen vizsgálatokat is. Esetenként az alkalmasság, felkészültség elbírálása 

érdekében tesztlapok kitöltésére is sor kerül.  

 

Adatkezelés az alábbi jogszabályok alapján történik: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

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 

89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

17/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról 

13/1992. (XII.28.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 

megállapításáról 

 

Személyes adatait a jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi szervekhez 

továbbítjuk: 

Területileg illetékes Munkavédelmi felügyelőség 

Országos Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi Intézet 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 

A beutalást kezdeményező szerv részére egészségügyi adatok nem kerülnek továbbításra, 

kizárólag az alkalmasságról és ahhoz kötődő feltételről nyilatkozok. 

 

Adatkezelés ideje: 30 év 

Egészségre ártalmas munkakörben foglalkoztatott személyek dokumentumai nem 

selejtezhetők. 
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TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐ SZEMÉLYT 

MEGILLETŐ JOGOKRÓL: 

 

▪ tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről; 

▪ kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását; 

▪ kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre; 

▪ kérheti adatainak átadását vagy továbbítását; 

▪ tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról; 

▪ kérheti egy vagy több adatának helyesbítését; 

▪ kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen; 

▪ kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát; 

▪ jogorvoslati lehetőséggel élhet (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság és a bíróság felé). 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a Betéti Társaság ügyvezetőjének címzett levélben 

kérheti, mely legkésőbb 30 napon belül – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – 

kivitelezésre kerül. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1410 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: https://naih.hu/  

 

Az adatkezelő: foglalkozás-egészségügyi orvos  

adatfeldolgozó: szakdolgozó. 

Adatvédelmi tisztviselő: Sárga Norbert Zétény 
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