
 

 

ReproMedica, s.r.o.  
(székhelye: Búdkova 26, SK-811 04  Bratislava; nyilvántartási száma: 47015187) 

 

Az érintettek személyes adatai kezelésének méltányossága és átláthatósága érdekében a társaság az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: 
Rendelet) 13. és 14. cikke, valamint a Szlovák Köztársaság Törvénytárának (Tt.) 18/2018 sz., a személyes 

adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (Avt.) 
értelmében adatkezelőként kiadja az alábbi adatkezelési tájékoztatót: 

 
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ALAPELVEI 

 
A betegnyilvántartásban tárolt adatok kezelésének célja: 

Cégünk tevékenységének keretében adatkezelésre az elsődleges gyógykezelés és betegellátás során kerül sor. 

A másodlagos ellátás alatt ambuláns és fekvőbeteg-szakellátás értendő. Az utókezelés során kiegészítő 

egészségügyi szakszolgáltatásokat nyújtunk, ideértve a rehabilitációs kezelést, ill. a gyógyszerek, gyógyászati 

és ortopéd segédeszközök, valamint egyéb, a gyógyászati eszközök listáján szereplő eszközök kiadását is.  

 
Az érintettek köre: az adatkezelő egészségügyi intézményében vizsgált, elhelyezett és kezelt személyek, a 

betegek közeli hozzátartozói. 

 
A kezelt személyes adatok köre:  utónév, családnév, titulus, cím, születési időpont, egészségbiztosítási 

pénztár, kórlap - a páciens egészségére vonatkozó adatok 

 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelést a következők értelmében végezzük: a Tt. 460/1992. sz., a Szlovák 

Köztársaság Alkotmányáról szóló törvénye;  a Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról szóló többször 

módosított törvénye; a Tt, 101/2018. sz., az orvosi sugárkezelés során alkalmazott sugárzásvédelem 

biztosításának részleteiről szóló, a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által kiadott rendelete; a 
Tt. 99/2018. sz., a sugárzásvédelem biztosításáról szóló, a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 

által kiadott rendelete; a Tt. 73/1968 sz., a mesterséges terhességmegszakításról szóló, a Szlovák Nemzeti 

Tanács által kiadott törvénye; A Tt. 437/2004 sz., a fájdalomdíjról és a társadalmi érvényesülés 

akadályoztatására vonatkozó kompenzációról, valamint a Tt. 273/1994. sz., az egészségbiztosításról, az 

egészségbiztosítás finanszírozásáról, az Általános Egészségbiztosítási Pénztár létrehozásáról, valamint a 
minisztériumi, ágazati, vállalati és polgári egészségbiztosítási pénztárak létrehozásáról szóló, a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott törvénye módosításáról és kiegészítéséről szóló, többször 

módosított törvénye; a Tt. 577/2004. sz., a kötelező egészségbiztosításból fedezett egészségügyi ellátás 

terjedelméről, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatások térítéséről szóló törvénye; a Tt. 

578/2004. sz., az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi alkalmazottakról, az egészségügyi szakmai 
szervezetekről , valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye; a Tt. 579/2004. 

sz., az egészségügyi mentőszolgálatról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

törvénye, a Tt. 580/2004. sz., az egészségbiztosítási pénztárakról, valamint a Tt. 95/2002. sz. (a biztosító król, 

valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló) törvénye módosításáról és kiegészítéséről 

szóló törvénye (a Tt, 718/2004 sz. törvénye értelmében), a Tt. 581/2004. sz., az egészségbiztosítási 
pénztárakról, az egészségügyi ellátás felügyeletéről, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvénye; a Tt. 355/2007. sz., a közegészségügyi rendszer védelméről, támogatásáról és 

fejlődéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye, a Tt.  131/2010 sz., a 

temetkezésről szóló törvénye; a Tt. 362/2011. sz., az egészségügyi segédeszközökről és egyes törvények 
módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított törvénye, a Tt. 153/2013. sz., a nemzeti 

egészségügyi információs rendszerről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

többször módosított törvénye. 



 

A címzettek kategóriái: Egészségbiztosítási pénztárak – a Tt. 580/2004. sz., az egészségbiztosítási 

pénztárakról, valamint a Tt. 95/2002. sz. (a biztosítókról, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló) törvénye módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye; Egyéb egészségügyi 

szolgáltatók – a Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról, az egészségügyi ellátással kapcsolatos 

szolgáltatásokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye; az Egészségügyi 

Információk Nemzeti Centruma [Národné centrum zdravotníckych informácií] – a Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi 

ellátásról, az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatásokról, valamint egyes törvények módosításáról 

és kiegészítéséről szóló törvénye; Anyakönyvi hivatalok – A Tt. 14/2016. sz., az anyakönyvi hivatalokról szóló  

törvénye; Temetkezési vállalatok – A Tt. 131/2010. sz., a temetkezésről szóló  törvénye; Bíróságok, nyomozati 

szervek – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a 

következők szerint: a Tt. 301/2005. sz., a büntetőeljárásól szóló, többször módosított törvénye, a Tt. 

162/2015. sz., a közigazgatási bírósági rendtartásról szóló törvénye, a Tt. 88/2017. sz. törvénye értelmében; a 

Tt. 125/2016. sz., a Polgári Peres Eljárásrend, a Polgári Nemperes Eljárásrend és a Közigazgatási Bírósági 

Eljárásrend elfogadásával kapcsolatos egyes intézkedésekről, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvénye; Az illetékes állami szerv – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a következők szerint: Általános adatvédelmi rendelet; 

adatfeldolgozók: FINDOR, s. r. o. (székhelye: Tajovského 3340/18, SK-811 04 Bratislava - Staré Mesto , 

nyilvántartási száma: 44229208) 

 
A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba.  

A személyes adatok törlésének határideje: 

 
 

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást: nem történik. 

a minimalizálás elve értelmében az Ön által átadott személyes adatok a jogszabályok értelmében 

elengedhetetlenül szükségesek az adatkezelés céljának teljesítéséhez. 

 
Az érintettek, akiknek adatait az adatkezelő a konkrét, meghatározott célra kezeli, bármikor érvényesíthetik 

az alábbi jogaikat: 

hozzáférést kérhetnek személyes adataikhoz; kérhetik személyes adataik helyesbítését; kérhetik személyes 

adataik törlését, korlátozhatják személyes adataik kezelését, tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése 

ellen. kérhetik a személyes adatok átvitelét (a hordozhatóság biztosítását); panaszt tehetnek a felügyeleti 

szervnél - a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hatóságánál [Úrad na ochranu osobných údajov SR]. 

Az érintettek említett jogait a Rendelet 15–21. cikkei tartalmazzák. Az érintett a szóban forgó jogait a 

Rendelettel és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban érvényesíti. E jogokat az érintett írásban 

vagy elektronikus úton érvényesítheti az adatkezelőnél. Ha az érintett szóban kér tájékoztatást, a 

tájékoztatás az érintett személyazonosságának ellenőrzését követően lehetséges.  

 
A ReproMedica, s.r.o. társaság foganatosított minden szükséges személyi, szervezési és műszaki intézkedést 

az Ön adatainak maximális védelme érdekében, az adatokkal való visszaélés kockázatának lehető legnagyobb 

mértékű visszaszorítása érdekében. A Rendelet 34. cikkében megállapított kötelezettségünkkel összhangban 

ezennel értesítjük Önt - az érintettet - hogy amennyiben adatkezelőként megsértjük az Ön személyes 

adatainak védelmét, és ez az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt erről. 

A jogszabályok és az azokkal kapcsolatos adatkezelési módok változhatnak. A jelen adatvédelmi elvek 

frissítése esetén a változásokat honlapunkon feltüntetjük és azokról Önt tájékoztatjuk. A jelen alapelvek 

jelentős módosítása esetén, ill. amennyiben azt a törvény előírja, Önt előzetesen tájékoztatjuk. Kérjük, hogy 

figyelmesen olvassa el a jelen adatkezelési alapelveket és a cégünkkel való további kapcsolattartás, ill. 

honlapunk használata során ezeket az elveket rendszeresen ellenőrizze. 

az érintett részére nyújtott utolsó egészségügyi 
ellátástól számított 20 év. 

Egészségügyi dokumentáció 



 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdések felmerülése esetén, ill. fenti jogai érvényesítése 

esetén forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz - az EuroTRADING s.r.o. társasághoz (www.eurotrading.sk) - 

elektronikus levélben: zo@eurotrading.sk. Minden hozzánk eljuttatott kérést és panaszt szabályszerűen 

megvizsgálunk, majd álláspontunkról tájékoztatjuk. 

 
Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, ill. amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait méltánytalanul 

vagy jogtalanul kezeljük, panaszt tehet a felügyeleti szervnél (a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala 

[Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky], honlapja:  https://dataprotection.gov.sk, székhelye: 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák  Köztársaság, telefonszáma: +421/2/3231 3214; e-mail címe: 

statny.dozor@pdp.gov.sk). 
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