Iskola-egészségügyi Orvosi Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat
Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése
Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi
Rendeletének (GDPR) 13- 14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az
iskola-egészségügyi ellátással összefüggésben folytatott adatkezelések egyes jellemzőiről.
Az iskola-egészségügyi adatkezelést végző iskolaorvosi szolgálat adatai:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény meghatározza a települési
önkormányzatok egészségügyi alapellátásban való kötelezettségeit, amely alapján a települési
önkormányzat köteles gondoskodni többek között az iskolaorvosi és védőnői ellátásról. Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletében jelen nevelési-oktatási intézmény
iskolaorvosi feladatait a Egészség Bt.-re delegálta. Az iskolaorvosi ellátások tekintetében az
Egészség Bt és az általa megbízott iskolaorvos közös adatkezelőknek minősülnek. A GDPR
13. és 14. cikke szerinti tájékoztatást az Egészség Bt. a jelen tájékoztató útján teljesíti. Az
érintettek irányába az adatkezelők az érdekkörükben felmerülő jogsértésekért önállóan
felelnek. Az érintettek ugyanakkor az adatkezeléssel kapcsolatos igényeiket, bejelentésüket
bármelyik adatkezelőnél megtehetik.
Iskolaorvos: Dr. Drelyó Katalin
Munkáltató: Egészség Bt. 3300 Eger, Csiky Sándor út 34. fsz.1.
Rendelés és az adattárolás helye:
ESzC Bornemissza Gergely Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium
3300 Eger, Kertész út 128.
Iskolaorvosi rendelés ideje: kedd, csütörtök 8.00-13.00
Elérhetőség: drelyo@vipmail.hu, rendelési időben 06-70-4002848 / orvosi rendelő /
Az adatkezelő az érintettek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az
e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintettek
személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkavállalói ismerhetik meg. Azon
munkavállalók jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből
fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van.
Az adatkezelés célja:
A személyazonosító adatok esetében az iskola-egészségügyi ellátásban részesülő tanuló
azonosítása és a vele, valamint törvényes képviselőjével, az egészségügyi alapellátás keretében
háziorvosi, iskolavédőnői ellátását biztosító szakemberekkel való kapcsolattartást biztosítása.
Az egészségügyi adatok esetében a megbízott iskolaorvos által végzett, jogszabályokban előírt
feladatok teljesítése.
Az iskola-egészségügyi ellátás szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba
venni a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermek/tanuló személyes adatait az egyén
azonosítása érdekében, illetve az egészségi állapotára vonatkozó olyan adatokat, amelyek
információt hordoznak a testi vagy pszichikai egészségi állapotáról az orvosi diagnózis
felállítása, vagy pálya/szakmai-alkalmassági képességének felmérése, vagy hatósági
megkeresés céljából.
Az adatokat az iskola-egészségügyi személyzet (orvos, védőnő) papír és/vagy elektronikus
dokumentációban rögzítik és bizalmasan, csak a törvényi előírásoknak megfelelő ideig kezelik,
tárolják.
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Az adatkezeléssel kapcsolatban Önnek jogában áll megerősítést és tájékoztatást kapni a kezelt
adatairól, helyesbíteni, korlátozni, töröltetni adatait, illetve visszavonni az adatkezeléshez adott
hozzájárulását, valamint megilleti Önt az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz fordulás joga
is.
Az iskola-egészségügyi szolgálat által történő személyes és egészségügyi adatok
kezelésének jogalapjai:
1997. évi XLVII. Tv az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
d) a népegészségügyi [16.§], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
intézkedések megtétele,
e) a betegjogok érvényesítése.
4. §(2)(p) Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
-törvényben meghatározott esetekben – további 27 célból lehet kezelni, melyeket a törvény
taglal. Pl.: a) egészségügyi szakember-képzés, b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat,
elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, c) statisztikai
vizsgálat, d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás, etc..
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 136. § meghatározza az egészségügyi szolgáltató
dokumentációs kötelezettségét, e törvény rendelkezése szerint az adatkezelés jogalapja a
törvényi felhatalmazás. 138. § előírja a titoktartási kötelezettséget
2011. évi CXII. törvény az önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási
alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
Európa Parlament és Tanács 2016/679. általános adatvédelmi rendelete
Amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul, az
adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem szükséges. Egyebekben 18 éven aluli személy
esetében a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte, és
adatkezeléshez hozzájárulását adta. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek
személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
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Adatkezelés:
Az adatkezelés érintettjei:
A nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló- az iskola-egészségügyi ellátás
tekintetében.
A tanuló családja (édesanyja, édesapja, testvére, nagyszülei) - a családi anamnézis felvétele
tekintetében.
A kiskorú törvényes képviselője – hozzájárulás, kapcsolattartás tekintetében.
Az iskola-egészségügyi ellátás során az alábbi személyes és egészségügyi adatokat
rögzítjük: Személyazonosító adatok, TAJ, lakcím, szülő/gondviselő neve, elérhetősége,
családi anamnézis krónikus betegségek tekintetében, korábbi betegségek, kórházi kezelések,
műtétek, gondozás, tartós gyógyszerszedés, allergia, gyógyszerérzékenység, kötelező
védőoltások, státuszvizsgálatok és szakorvosi vizsgálatok leletei, szűrővizsgálatok eredményei,
iskola-egészségügyi megjelenések egészségügyi dokumentációja, veszélyeztetettség,
gyermekjóléti intézkedések, testnevelési besorolás, felmentések.
Fenti adattartalommal keletkező dokumentumok: iskola-egészségügyi adatlap, iskolaegészségügyi törzslap, munkavállalók egészségügyi törzslapja, oltási nyilvántartó könyv/ ív,
oltási jelentés a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve részére,
gyermekegészségügyi kiskönyv, OSZIR oltási jelentés, szűrővizsgálati igazolás, járványügyi
jelzés tartósan fennálló tetvességről, gyermekjóléti esetjelző lap, forgalmi napló, osztálytükör,
iskolaegészségügyi összefoglaló, valamint a mindenkori szakmai rendelkezéseknek megfelelő
dokumentumok.
A gyermekről kapott adatokra, információkra az orvosi titoktartás szabályai érvényesek,
továbbá az iskola-egészségügy minden dolgozójára titoktartási kötelezettség vonatkozik. Az
adatokhoz, csak az ellátásban résztvevő személyzet (orvos, védőnő) férhet hozzá, indokolt
esetben kompetenciájuknak megfelelő tájékoztatást kaphat: pszichológus, szociális munkás,
gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, testnevelő, gyógytestnevelő, krónikus betegség
esetén a gyermek iskolai ellátásában közvetlenül részt vevő személy).
Megőrzési idő:
Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentációt az 1997. évi XLVII
törvény 30.§ rendelkezései szerint az ellátást követően 30 évig tároljuk.
Adattovábbítás:
A tanuló iskola-egészségügyi összefoglaló dokumentációjának továbbítása iskolaváltás esetén
a szülő/törvényes képviselő közbenjárása nélkül a választott oktatási intézmény iskolaegészségügyi szolgálatának hivatalos kérésére, iktatást követően zárt borítékban postai úton
vagy személyes átadással történik.
Az iskola-egészségügyi szolgáltató a tanuló, illetve szülő/törvényes képviselő beleegyezése
nélkül jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatásra köteles az alábbi esetekben:
 Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér,
 Mentőhívás , elsősegélynyújtás
 A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek esetén
 Védőoltások, oltási szövődmények jelentési kötelezettsége Kormányhivatal NSZSZ
részére
 Járványügyi veszélyeztetettség jelentése Kormányhivatal NSZSZ részére
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Bántalmazás, veszélyeztetés, elhanyagolás gyanújának jelzése az iskolavezetés
/gyermekjóléti szolgálat/ gyámhatóság/ rendőrség, illetve az iskolai mentálhigiénés
munkacsoport kompetens tagja/i részére.
Testnevelési csoportbesorolás
Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus
adatszolgáltatás történik,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából a
jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás.
Jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett
szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával történik, amennyiben Ön nem adja
hozzájárulását, erről írásban nyilatkoznia kell.

Az iskola-egészségügyi ellátásban részesülők jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt
elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről. A szülő/törvényes
képviselő joga tájékoztatást kapni gyermekének minden általunk nyilvántartott egészségügyi
adatáról, és joga van az egészségével kapcsolatos dokumentumokba (óvodások és iskolások
egészségügyi törzslapja) betekinteni.
A szülő/törvényes képviselő írásbeli tájékoztatást kap gyermeke 2 évenkénti
szűrővizsgálatának eredményéről, esetleges szakorvosi vizsgálat szükségességéről.
A szülő/törvényes képviselő írásbeli tájékoztatást kap gyermeke védőoltási kötelezettségéről,
az oltás időpontjáról, esetleges kontraindikációiról, szövődményeiről, az oltás utáni teendőkről.
A szülő/törvényes képviselő írásbeli tájékoztatást kap gyermeke fejtetvességéről, és köteles
annak megszüntetéséről gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén beleegyezése nélkül írásban
értesítjük a Kormányhivatal NSZSZ -t
A tanuló egészségügyi panasza esetén megjelenését, panaszát, ellátását forgalmi naplóban
dokumentáljuk, melyet úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás
folyamatát.
A gyermek iskola-egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos tájékoztatókat, vizsgálati
eredményeket a gyermeknek adjuk át és/vagy elektronikusan juttatjuk el a
szülőnek/gondviselőnek.
Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az
érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam
meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz
hozzáférést kapjon. Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra
is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
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Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes
adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha
a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
b) ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
d) az adatkezelés jogellenes;
e) azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
a) az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
b) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
b) bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás
kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás
feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja. A helyesbítésről, a
törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy
erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve,
ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő
erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e
célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
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Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az
adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga
továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.
Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival
kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő felé a fent megadott
elérhetőségek egyikén.
Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +361-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
Igények kivizsgálása:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség
szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük
meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel
élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A kérelmek
teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő
adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem
teljesítését. Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül
fel, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása
kérhető.
Az iskola-egészségügyi szolgálat Adatvédelmi szabályzatát Ön is megtekintheti az intézmény
honlapján: Iskola-egészségügyi Orvosi Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat
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