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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a XVII. 

REGIONÁLIS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA-ra 

jelentkezőket - az általános adatvédelmi jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

céljából - a személyes adataik kezelését érintő gyakorlatáról. 
 

1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Székhelye: 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. 

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Pf. 63. 

Központi elérhetőségek: www.toldykorhaz.hu, +36-53/310-011 

Képviselője: Dr. Pusztai Dezső főigazgató 

Elérhetősége: igazgatas@toldykorhaz.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Liptai-Vangyel Eszter 

Elérhetősége: adatvedelem@toldykorhaz.hu 

 

2. Adatkezelés leírása  

A továbbképző konferencián való részvétel önkéntes, ugyanakkor a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
 
(továbbiakban: NEFMI Rendelet) előírja az 

öt évente kötelező, kreditpont szerző szakmacsoportos továbbképzés és a szabadon választható 

kreditpontszerző továbbképzés elvégzését.  
 

CÉLJA SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGALAPJA 

 

A konferenciára 

történő jelentkezés 

rögzítése, a konfe-

rencia lebonyolítá-

sa,  

Jelentkezők neve, születési neve, születési helye 

és ideje, anyja neve, szakképzettsége, működési 

nyilvántartási szám, munkahely neve, címe és 

emailcím 

Közfeladat ellátása (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés e) pont), 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 

6. cikk (1) c) pont)
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Igazolás kiállítása a 

résztvevők számára 

(a megszerzett 

kreditpontról) 

 

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az érintett továbbképzésre kötelezett személytől közvetle-

nül gyűjti. 

Adatkezelés címzettjei, adattovábbítás: A személyes adatokat Adatkezelő összesített kimutatás 

formájában – feltüntetve az előbbiekben meghatározott személyes adatokat - az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ (ÁEEK; székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.; aeek@aeek.hu) részére elektronikusan 

megküldi, illetve annak kérése esetén ellenőrzés céljából köteles átadni. Az adattovábbítás jogalapja jogi 

kötelezettség.
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Az adatok további harmadik személynek nem kerülnek továbbításra.  

Adattárolás ideje: Tekintettel arra, hogy a NEFMI Rendelet nem rendelkezik tételesen az adatmegőrzési 

időről, az Adatkezelő a személyes adatokat (jelentkező lapokat, igazolásokat) azok kiállításától számított 

5. év végéig (általános elévülési ideig) tárolja.  

 

3. Önt a személyes adatai kezelését illetően az alábbiakban részletezettezen jogok illetik meg:  

 

a) kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

ezen belül, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, 

milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; az Adatkezelő kinek, milyen célból, milyen jogalapon, mely 

személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait; 

b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban az 1. pontban megadott elérhetősé-

geken keresztül kérni; 

c) zárolását/korlátozását kérni, amelynek során a zárolás addig tart amíg azt az érintett által megjelölt 

indok szükségesség teszi. Zárolás esetén az adatkezelés korlátozott jellege egyértelműen jelölésre kerül az 

egyéb adatoktól történő elkülönítéssel egyidejűleg.  

Például, ha az érintett az Adatkezelő jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást 

kezdeményez, az Adatkezelő a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt 

követően törli vagy ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, a helyzet 

tisztázásának időtartamára az érintett kérheti a személyes adatok zárolását. 

d) Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát jelen 

adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben 

az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. 

 

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi az Adatkezelőt, a megkere-

sésre Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül válaszol az 

Ön által megadott elérhetőségére.  

 

e) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti 

hatóságnál is panaszt tehet. 

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adat-védelmi 

perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 


