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Adatkezelési szabályzat és tájékoztató 

 

A TestTudat Bt. (Cg. 01-06-785202, adószáma: 23945737-1-43, székhelye: 1186 Budapest, 
Tövishát u. 35. II. em 4. képviseli: Kéri Anita Georgina ügyvezető) mint adatkezelő a 
tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi 
rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos 
magyar jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő, biztonságos 
adatkezeléshez szükségesek.  

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra: 1997. évi 
LXXXIII. törvény az egészségügyről, 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az infoszabadságról, 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, továbbá a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről. 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is 
fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. 

A szabályzat célja 
Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása, annak érdekében, 
hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa. 

Érintett: az ülésen megjelent természetes személy, aki személyes adatait, vagyis a vele 
kapcsolatba hozható, a törvények előírásai alapján megadott adatait bocsátja rendelkezésre. 
Továbbá, egészségi állapotával kapcsolatos adatait, melyeket az 1997. évi LXXXIII. tv. 
különleges adatnak minősít, melyek védelme kiemelkedően fontos. Annak továbbítása pl. 
kezelő orvossal történő konzultáció esetén, csak az érintett tájékozott hozzájárulásával, 
beleegyezésével történhet. 

Az adatkezelő jelen szabályzatban meghatározott célból önállóan kezeli az adatokat, és csak 
a számlázási adatokat kezeli a könyvelővel közösen az érintett tudtával. Adatot ezen kívül 
meghatározott harmadik személy számára vagy törvényi felhatalmazás alapján szolgáltat 
írásbeli kérelem alapján pl. bíróság, rendőrség részére, vagy előzetes tájékozott 
hozzájárulással a kezelés folytatása céljából másik egészségügyi szakembernek. Továbbá 
az adatkezelés eredeti céljával megegyező céllal, kizárólag pszeudonimizált 
(felismerhetetlenségét biztosító) formában történhet adatközlés harmadik féllel, pl. 
szupervízió céljából. 

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, továbbítása és törlése. 
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AZ ADATKEZELÉS MÓDJA 

Az ülésekhez nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért, 
hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az ülést 
vezető pszichológus felelős. 

Az adatokat a felsorolt törvényi rendelkezések alapján kell megszerezni, tárolni, feldolgozni, 
felhasználni. 

Az adatok tárolása digitális formában jelszóval védett fájlokban és vírusirtóval védett 
eszközökön – beleértve a biztonsági mentést is; papír alapon zárható szekrényben, csak az 
adatkezelő hozzáférési jogával történik.  

Az adatalany, vagyis aki az adatot szolgáltatta, tudomással bír személyes adatainak 
állományáról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelő személyéről. A személyes adatokat 
külön kell nyilvántartani az ülésen készített, egészségügyi adatokat tartalmazó és csak 
„különleges” jelzéssel (monogram, jelszó, piktogram) ellátott jegyzetektől.  

Az adatalanynak lehetősége van betekinteni személyes adataiba, kérheti azok helyesbítését 
és tájékoztatást kérhet az egészségügyi adatairól. 

Az adatalany adatvédelmi jogsérelme esetén a NAIH-hoz fordulhat. 

 

AZ ÜLÉSEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYRŐL NYILVÁNTARTHATÓ ÉS KEZELHETŐ ADATOK 

A szerződés előkészítése céljából történő felhasználás (Az első kapcsolatfelvételtől a 
szerződéskötésig) 

Kezelt adatok köre  Családi és utónév, telefonszám és/vagy e-mail cím. 
Adatkezelés célja Időpontegyeztetés, váratlan helyzetben értesítés lehetősége. 
Adatkezelés jogalapja A szerződés teljesítéséhez szükséges. 
Adatkezelés időtartama A szerződés megkötéséig, illetve, ha nem jön létre szerződés, az 

utolsó kommunikációtól számított 30 napig, mivel a fenti adatok 
kezelése csak addig jogszerű, ameddig az a szerződés 
előkészítése érdekében történik. 

 

Szerződés teljesítése céljából történő felhasználás 

Kezelt adatok köre  Családi és utónév, telefonszám és/vagy e-mail cím, számlázási 
név és cím, adószám (ha van), egészségpénztári tagi azonosító 
szám. 

Adatkezelés célja Kapcsolattartás, váratlan helyzetben értesítés lehetősége. 
Szabályszerű számla kiállítása, a szerződésből származó díjakkal 
kapcsolatos követelések érvényesítése.  
Könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítése. 

Adatkezelés jogalapja A szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá jogos érdek 
képviseléséhez szükséges lehet. 

Adatkezelés időtartama A szerződés felbontását követő 5 évig, illetve, amennyiben a 
személy hozzájárulását adja, annak visszavonásáig. 
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig 
meg kell őrizni ezeket az adatokat. 
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A szerződés teljesítése céljából kezelt adataim 5 éven túli megőrzéséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

Pszichológiai szolgáltatás nyújtása céljából történő felhasználás 

Kezelt adatok köre  Családi és utónév, születési név, születési 
hely és idő, anyja neve, állandó lakóhely, 
TAJ szám. 

Adatkezelés célja Az egészségügyi törvény alapján az 
adatkezelő kötelezettsége, hogy az ülésen 
megjelent személyt pontos és hiánytalan 
személyes adatokkal nyilvántartsa. 

Adatkezelés jogalapja A törvényi előírásoknak való megfeleléshez 
szükséges. 

Adatkezelés időtartama Az egészségügyi törvényben meghatározott 
30 évig. 

 

Az 1997. évi XLVII. törvény alapján, ha az érintett önként fordul az egészségügyi 
ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító 
adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - 
megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell. 

Az adatlap kitöltésével és jelen szabályzat aláírásával az ülésen részt vevő személy igazolja 
a tájékoztatás megtörténtét. 

 

Tudományos kutatás, statisztika céljából történő felhasználás 

Kezelt adatok köre  Az ülések során elhangzó egészésgügyi 
adatok pszeudonimizált, illetve anonimizált 
(felismerhetetlenséget biztosító) változata. 

Adatkezelés célja Tudományos ktatáshoz, publikációhoz való 
felhasználás, vagy statisztikák, kimutatások 
készítése. 

Adatkezelés jogalapja Kizárólag az érintett személy (vagy 
törvényes képviseljője) hozzájárulása 
esetén. A hozzájárulás önkéntes és 
visszavonható, visszavonása a jövőre szól 
(már megjelent publikációra nem 
vonatkozik). 

Adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonásáig. 
 

Egészségügyi adataim tudományos kutatáshoz, statisztikához történő pszeudonimizált, 
illetve anonimizált felhasználáshoz  

hozzájárulok / nem járulok hozzá.      
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ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 

 

Családi és utónév:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Születési név:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Születési helye és ideje:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Számlázáshoz: 

Számlázási név és cím (egészségpénztár esetén az egészségpénztár neve és címe, illetve a tagi 
azonosító; cég esetén adószám): 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kapcsolattartáshoz: 

Telefonszám:……………………………………………………………….. 

E-mail cím:……………………………………………………………………. 

 

Az adataim védelmére vonatkozó tájékoztatást megértettem és elfogadom. 

 

Dátum:………………………………………………………………………… 

 

Aláírás:………………………………………………………………………… 


