
    Általános adatkezelési tájékoztató 
  
a Kék Madár Stúdió által végzett egészségügyi és a kapcsolódó személyazonosító adatok 
kezeléséről 

     Tisztelt Páciensünk! 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! 

A Kék Madár Stúdió 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 (általános adatvédelmi rendelet (GDPR); a továbbiakban: 
Rendelet) 13. cikke alapján az Ön, mint Érintett személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja. 

Az Ön hatékony egészségügyi (pszichológiai) ellátása érdekében elengedhetetlenül 
szükségünk van az egészségi állapotára (pl. panaszaira, betegségére, kórelőzményeire, 
tüneteire stb.) vonatkozó, illetve személyazonosító adataira (név, lakcím stb.), amelyeket 
bizalmasan kezelünk. Az Önről tudomásunkra jutott adatokra az orvosi titoktartásra 
vonatkozó szabályok érvényesek, azokhoz csak a Kék Madár Stúdió klinikai 
szakpszichológusai férhetnek hozzá. 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Kék Madár Stúdió 

 Székhely:   4026 Debrecen, Bem tér 14. 
 Emailcím:  kekmadarstudio@gmail.com  
 Telefonszám:  +36 (70) 651 9903, +36 (20) 663 0758 
   
Társaság webtárhely szolgáltatója: 
Tárhelyszolgáltató neve: Füzi Rita E.V. 
Tárhelyszolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Nagy Lajos Király tér 5. 
Tárhelyszolgáltató honlapja: pomelo.hu 
Tárhelyszolgáltató email címe info@pomelo.hu 
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2. Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

2.1. Egészségügyi (pszichológiai) szolgáltatás nyújtásával, illetve az erre irányuló szerződés 
teljesítésével (és a kapcsolódó számlázással) összefüggő adatkezelés 

2.1.1. Az adatkezelés célja 

Az Ön (elsősorban pszichikai) egészségi állapotával összefüggésben elvégzett valamennyi 
egészségügyi tevékenység, vagyis nemcsak a köznapi értelemben vett gyógyítás, hanem a 
betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés is. 

2.1.2. Kezelt adatok köre 

Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

- személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, 
anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ száma, kiskorú, ill. A 
cselekvőképességét részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló érintett 
esetében a törvényes képviselő neve, lakcíme, elérhetősége) 

- egészségügyi adatok (pl. tünetek, kórelőzmény, gyógyszerhasználat, testi, lelki  
állapotára vonatkozó személyes adatok, a személy korábbi gyógykezelésére vonatkozó 
adatok) 

- egyéb, az egészségügyi (pszichológiai) szolgáltatás nyújtása érdekében megadott 
személyes adatok 

- számla kiállítása érdekében szükséges adatok (pl. egészségpénztári tagsággal 
kapcsolatos adatok). 

2.1.3. Az adatkezelés jogalapja 

A Kék Madár Stúdió által folytatott adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (szerződés 
teljesítése), illetve 6. cikk (1) c) pontja (jogi kötelezettség teljesítés) alapján, a GDPR 9. cikk 
(2) h) pontjában meghatározott kivételi körből fakadóan történik. 

Az adatkezelésre vonatkozó nemzeti jogszabályok:  
• elsősorban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. (Eüak.) 
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 



• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 

2.1.4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatfelvételtől számított legalább 30 évaz egészséügyi dokumentációban szereplő 
személyazonosító és egészségügyi adatok esetén (Eüak. 30. §). 
Az adatfelvételtől számított 8 évig a számviteli bizonylatok kiállításának (számlázás) alapjául 
szolgáló személyes adatok esetén (Számv. tv. 169. §). 

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre 

A betegek személyes, egészségügyi adataihoz kizárólag a Kék Madár Stúdió klinikai 
szakpszichológusai rendelkeznek hozzáféréssel. 

Címzettek kategóriái:  
- jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatandók (pl. hatóságok, gyám, gondnok stb.). 

3.1.6. Harmadik országba történő adattovábbítás  

A Kék Madár Stúdió az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja. 

3.1.7. Automatizált döntéshozatal 

A Kék Madár Stúdióban automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik – 
ideértve a profilalkotást is.  

4. A személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatok és garanciák 

4.1. Kockázatok 
A Kék Madár Stúdió adatkezelése során elsősorban az alábbi kockázatok merülhetnek fel a 
kezelt személyes adatok vonatkozásában: 

- azok sérülése, elvesztése vagy jogosulatlan harmadik személy általi eltulajdonítása (pl. 
személyes adatokat tartalmazó dokumentum, adathordozó elvesztése),  

- azok szándékos vagy gondatlanságból eredő nyilvánosságra hozatala (pl. személyes 
adatok honlapra történő jogosulatlan feltöltése) 



- az adatkezelési rendszer sérülése vagy károsodása (pl. az adatkezelési informatikai 
rendszer feltörése ) 

4.2. Garanciák 

A Kék Madár Stúdió mindent elkövet az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében. 
Ennek keretében minden olyan technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely a 
GDPR, az ágazati jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükséges, így többek közt 

- korlátozza az adatkezelők körét: a személyes adatok kezelésében csak a Kék Madár 
Stúdió klinikai szakpszichológus vehet részt, 

- a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, adathordozókat elzártan tartja, az 
informatikai rendszereket erős jelszavakkal védi. 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

Ön jogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassuk az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérheti, 
hogy hozzáférést biztosítunk az adatkezelési műveletek megismeréséhez, kérheti az adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az adatok kezelése ellen, 
valamint adathordozhatósághoz való joga is van. 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a Kék Madár Stúdió adatkezelése nem felel meg a 
jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását 
kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.  
Az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét kérdéssel – akár szóbeli tájékoztatásért is –közvetlenül 
az Adatkezelőhöz fordulhat. 
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