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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen Adatkezelési tájékoztató az Országos Kórházi Főigazgatóság (Székhely: 1125 

Budapest, Diós árok 3., Adószám: 15845883-2-43., képviseli: Jenei Zoltán főigazgató, 

továbbiakban: OKFŐ), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) által az 

Ágazati Adatok Adatkezelési Szabályzatáról szóló 10/2019. számú OKFŐ Főigazgatói 

Utasítás tárgyi hatályát képező adatok és azok kezelésére szolgáló, az OKFŐ által 

üzemeltetett, az ágazati adatvagyon kezelésére alkalmas , Interneten keresztül elérhető 

lekérdező rendszerek (továbbiakban: Rendszerek) felhasználásával megvalósuló 

személyes adatok kezelésével, valamint a Rendszerek használata során megvalósuló 

adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. 

 

Adatkezelő adatai: 

 

Adatkezelő neve: Országos Kórházi Főigazgatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. 

Adószám: 15845883-2-43. 

Elérhetőség: okfo@okfo.gov.hu, vagy a www.okfo.gov.hu weboldalon keresztül. 

 

Adatvédelmi tisztviselő adatai: 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sebestyén Kálmán 

Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 

E-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@okfo.gov.hu  

 

1. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama 

 

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő által üzemeltetett Rendszerek működtetése 

során használjuk fel az alábbiak szerint: 

 

Jelen Adatkezelés tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az OKFŐ, mint 

Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), rendelkezéseit, amelyek értelmében az alábbi 

jogalapon és az alábbi célokból kezeli a Rendszereket használók és igénybe 

vevő/vevők (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) által megadott személyes 

adatokat: 
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Kezelt adatok 
Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

Adatkérés 

igénybevétele 

során természetes 

személy 

Felhasználó 

esetén: 

Neve, 

Lakcíme, 

E-mail címe, 

Telefonszáma. 

 

 Adatkérés 

igénybevétele 

során nem 

természetes 

személy 

Felhasználó 

esetén: 

Felhasználó 

szervezet 

megnevezése, 

Cégjegyzékszáma/ 

Nyilvántartási 

száma, 

Felhasználó neve, 

Hivatali e-mail 

címe, 

Telefonszáma.  

Adatelérés 

biztosítása az 

Ágazati 

Adatok 

Adatkezelési 

Szabályzatáról 

szóló 10/2019. 

számú OKFŐ 

Főigazgatói 

Utasítás tárgyi 

hatályát 

képező, az 

OKFŐ által 

üzemeltetett, 

az ágazati 

adatvagyon 

kezelésére 

alkalmas, 

Interneten 

keresztül 

elérhető 

lekérdező 

Rendszereken, 

adatkérés 

teljesítése. 

 

  

Az Adatkezelő 

adatkezelése 

az Info tv. 5. § 

(1) bekezdése 

b) pontja és a 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a) pontja 

szerint az 

érintett 

Felhasználó 

hozzájárulása. 

A regisztráció 

megtörténtétől 

a regisztráció 

törlésétől 

számított 5 

évig. 

 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a 

személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel 

nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek 

személyes adatnak, amelyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat 

azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat 

természetes személlyel.  

 

2. Adatfeldolgozók 

 

Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó az 

adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag az OKFŐ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást 

nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az OKFŐ rendelkezései szerint köteles 

tárolni és megőrizni. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat 

nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok 

továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően 
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kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése 

esetében történő adattovábbítás. 

 

3. Cookie-k használata  

 

Tájékoztatjuk, hogy a Regisztrációt igénylő Rendszer internetes oldalon a Felhasználó 

azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cook ie) 

használunk. Ezen cookie-k az Adatkezelő által biztosítottak, felhasználásuk a 

Regisztrációt igénylő Rendszer internetes rendszeren keresztül történik. A Rendszer 

látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az 

Adatkezelő, mint adatkezelő hozzáférhessen.  

 

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program 

segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos 

tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie -k 

használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Rendszer minden 

szolgáltatását. 

 

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja 

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő rendszerében kezelt 

adatairól, amellyel kapcsolatosan az Adatkezelő köteles az adatkezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a 

Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, 

hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg adatait. 

 

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés 

formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés 

esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.  

 

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése  ellen tiltakozhat, az 

adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően az Adatkezelő köteles 20 (húsz) napon 

belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben 

meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a  megfelelő 

tájékoztatást elektronikus úton. 
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4. Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan 

 

Felhasználó az alábbi jogaival élhet e-mailes megkeresés útján: 

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

A Felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató Bevezető 

rendelkezéseiben megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes 

adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a 

kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

4.2. Helyesbítéshez való jog 

A Felhasználó bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt helytelenül rögzített 

személyes adatai helyesbítését kérni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos 

személyes adatok kiegészítését. 

 

4.3. Törléshez való jog 

 

A Felhasználó jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni, 

amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés 

olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie 

az Adatkezelőnek. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.  Az Adatkezelő a 

Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el. 

 

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Adatkezelő köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme 

esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló 

információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot 

korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az 

adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.  

 

4.5. Adatkezelés zárolása 

 

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a 

Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

 

4.6. Adatok hordozhatóságához való jog 

 

A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, 

vagy papír alapon történő megtekintését. 
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4.7. A hozzájárulás visszavonásának joga  

 

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. 

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az 

értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos 

érdekét nem sérti 

 

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és 

annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt 

írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Adatkezelő a Felhasználó kérelmét 

nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.  

  

5.  Jogérvényesítés 

 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, 

ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében 

– csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye 

esetén kérjük, hogy azt az adatvedelmi.tisztviselo@okfo.gov.hu email címen jelezze 

felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével 

kapcsolatos panaszokat is.  

 

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 

adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

A Felhasználó a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

  

6. Egyéb rendelkezések 

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés 

jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak 

a Regisztrációt igénylő Rendszer internetes oldalán történő közzétételének napján lép 

hatályba, amelyről a Felhasználót a megadott e-mail címén tájékoztatja az Adatkezelő. 
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