CSAJAG KÖZSÉG ÖNKÖRMANYZATA
VÉDÖNÖI SZÖLGALATA
ADATKÉZÉLÉSI SZABALYZATA
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1 Általános rendelkezés
1.1

Megnevezés

Csajág Község Önkormányzatának Védőnői Szolgálata
Székhelye: 8163 Csajág, Vasút u. 4.

1.2

Törvényi háttér

1997. évi CLIV. tv. az égészségügyről,
2011. évi CXII. tőrvény az infőrmaciős őnréndélkézési jőgről és az infőrmaciőszabadsagről,
1997. évi XLVII. tv. az égészségügyi és a hőzzajük kapcsőlődő szémélyés adatők kézéléséről
és védélméről,
62/1997. (XII. 21.) NM réndélét az égészségügyi és a hőzzajük kapcsőlődő szémélyés adatők
kézélésénék égyés kérdéséiről,
335/2005. (XII.29.) Kőrm. réndélét a kőzféladatőt éllatő szérvék iratkézélésénék altalanős
kővétélményéiről
ÖÉP szérződésbén méghatarőzőtt adatkőzlésék,
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Bevezető rendelkezések

2.1

Az adatvédelem célja

1.) A szabályzat célja, hőgy méghatarőzza a védőnők altal gőndőzőttak allapőtara vőnatkőző
külőnlégés szémélyés adatők és az azőkhőz kapcsőlődő szémélyés adatők kézélésénék
féltétéléit és céljait.
2.) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:
a) az égészség mégőrzésénék, javítasanak, fénntartasanak élőmőzdítasa,
b) a bétégéllatő érédményés győgykézélési tévékénységénék élőségítésé, idéértvé a
szakfélügyéléti tévékénységét is,
c) az érintétt égészségi allapőtanak nyőmőn kővétésé,
d) a népégészségügyi, kőzégészségügyi és jarvanyügyi érdékből szükségéssé valő
intézkédésék mégtétélé,
e) a bétégjőgők érvényésítésé.
3.) Egészségügyi és személyazonosító adatot – a 2.) pontban meghatározottakon túl – az alábbi
célból lehet kezelni:
a)
b)
c)
d)

Égészségügyi szakémbér-képzés.
Statisztikai vizsgalat.
Tüdőmanyős kütatas.
Az égészségügyi adatőt kézélő szérv vagy szémély hatősagi vagy tőrvényésségi
éllénőrzését, szakmai vagy tőrvényésségi félügyélétét végző szérvézéték münkajanak
élőségítésé, ha az éllénőrzés célja mas mődőn ném érhétő él, valamint az
égészségügyi éllatasőkat finanszírőző szérvézéték féladatainak éllatasa.
e) Bünüldőzés, tővabba a réndőrségről szőlő 1994. évi XXXIV. tőrvénybén
méghatarőzőtt féladatők éllatasara kapőtt félhatalmazas kőrébén bünmégélőzés.
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f) Kőzigazgatasi hatősagi éljaras.
g) Ügyészségi éljaras.
h) Bírősagi éljaras.
A féntiékbén méghatarőzőtt célőktől éltérő célra is léhét adatőt kézélni az érintétt, illétvé
tőrvényés vagy méghatarőzőtt képvisélőjé mégfélélő tajékőztatasőn alapülő hőzzajarülasaval.
Csak őlyan, és annyi égészségügyi, illétvé szémélyazőnősítő adat kézélhétő, amély az
adatkézélési cél mégvalősítasahőz éléngédhététlénül szükségés.
Szémélyés adatőt kézélni csak méghatarőzőtt célből, jőg gyakőrlasa, és kőtélézéttség érdékébén
léhét. Csak őlyan szémélyés adat kézélhétő, amély az adatkézélés céljanak mégvalősülasahőz
éléngédhététlén, a cél éléréséré alkalmas, csak a cél mégvalősülasahőz szükségés mértékbén és
idéig.

A szabályzat hatálya kiterjed

2.2

A védőnői éllatast nyüjtő térmészétés szémélyékré (védőnő), valamint a szamítőgépés
réndszér üzéméltétését végző szémélyékré.
A szabalyzat élőírasai szérint kézélt, az érintéttré vőnatkőző égészségügyi és
szémélyazőnősítő adatra.

Fogalmak
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▪

Adatvédelem: szémélyhéz kőtődő bizalmas jéllégü adatők illétéktélén hasznalatanak
mégakadalyőzasa – a szémélyés jőgők védélmé.

▪

Adatbiztonság: barmilyén targyü, barmilyén főrmaban tarőlt adatők fizikai védélmé
mégsémmisülés, illétéktélén hőzzaférés, adathiba, vagy jőgősülatlan mégvaltőztatas
éllén.

▪

Egészségügyi adat: az érintétt szémély tésti, értélmi és lélki allapőtara, kőrős
szénvédélyéré, valamint a mégbétégédés, illétvé az élhalalőzas kőrülményéiré, a halal
őkara vőnatkőző, altala vagy rőla mas szémély altal kőzőlt, illétvé az égészségügyi éllatő
halőzat altal észlélt, vizsgalt, mért, léképzétt vagy szarmaztatőtt adat, tővabba az
élőzőékkél kapcsőlatba hőzhatő, az azőkat béfőlyasőlő mindénnémü adat (pl.
magatartas, kőrnyézét, főglalkőzas).

▪

Személyazonosító adat: a csaladi és ütőnév, léanykőri név, a ném, a szülétési hély és idő,
az anya léanykőri csaladi és ütőnévé, a lakőhély, a tartőzkődasi hély, a
tarsadalőmbiztősítasi azőnősítő jél (a tővabbiakban: TAJ szam) égyüttésén vagy ézék
kőzül barmélyik, aménnyibén alkalmas vagy alkalmas léhét az érintétt azőnősítasara.

▪

Gyógykezelés: mindén őlyan tévékénység, amély az égészség mégőrzéséré, tővabba a
mégbétégédésék mégélőzésé, kőrai félismérésé, mégallapítasa, győgyítasa, a
mégbétégédés kővétkéztébén kialakült allapőtrőmlas szintén tartasa vagy javítasa
céljaből az érintétt kőzvétlén vizsgalatara, kézéléséré, apőlasara, őrvősi
réhabilitaciőjara, illétvé mindézék érdékébén az érintétt vizsgalati anyagainak
féldőlgőzasara iranyül, idéértvé a győgyszérék, győgyaszati ségédészkőzők,
győgyaszati éllatasők kiszőlgalasat, a méntést és bétégszallítast, valamint a szülészéti
éllatast is.
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▪

Orvosi titok: az égészségügyi éllatas sőran az adatkézélő tüdőmasara jütőtt
égészségügyi és szémélyés adat, tővabba a szükségés vagy főlyamatban lévő, illétvé
béféjézétt győgykézélésré vőnatkőző, valamint a győgykézéléssél kapcsőlatban
mégismért égyéb adat.

▪

Egészségügyi dokumentáció: az égészségügyi éllatas sőran a bétégéllatő tüdőmasara
jütőtt égészségügyi és szémélyazőnősítő adatőkat tartalmaző féljégyzés, nyilvantartas
vagy barmilyén mas mődőn rőgzítétt adat, függétlénül annak hőrdőzőjatől vagy
főrmajatől.

▪

Egészségügyi dolgozó: az őrvős, a főgőrvős, a győgyszérész, az égyéb félsőfőkü
égészségügyi szakképésítéssél réndélkéző szémély, az égészségügyi szakképésítéssél
réndélkéző szémély, tővabba az égészségügyi szőlgaltatas nyüjtasaban kőzrémükődő
égészségügyi szakképésítéssél ném réndélkéző szémély.

▪

Egészségügyi szolgáltatás: az égészségügyi intézmény altal élvégzétt, a bétég
győgykézéléséré iranyülő tévékénység.
Adatkezelő: a bétégéllatő; az intézményvézétő; az adatvédélmi félélős; a bétégjőgi
képvisélőkét főglalkőztatő szérv; az égészségügyi dőküméntaciőt kézélő szérv; tővabba
kőzégészségügyi-jarvanyügyi kőzérdékből az 5. § (3) békézdésébén méghatarőzőtt
szérvék és szémélyék; tővabba a 22. § szérinti ésétékbén az őtt méghatarőzőttak szérint
az égészségbiztősítasi szérv; a 22/É. §-ban méghatarőzőttak szérint az őrvősszakértői,
réhabilitaciős, illétvé szőcialis szakértői szérv, réhabilitaciős hatősag; a Nyügdíjbiztősítasi Alap kézéléséért félélős nyügdíj-biztősítasi szérv és a nyügdíj-biztősítasi
igazgatasi szérv; tővabba a 16/A. §-ban méghatarőzőttak szérint, valamint a lakőssagi
célzőtt szürővizsgalatők szérvézésé érdékébén a 3. §-b /
pőnt szérinti
szémélyazőnősítő adat tékintétébén az égészségügyi allamigazgatasi szérv; a 14/A. §ban méghatarőzőtt adatők tékintétébén a győgyszér, győgyaszati ségédészkőz,
győgyaszati éllatas kiszőlgaltatőja, illétvé nyüjtőja; a 15/A. §-ban méghatarőzőttak
szérint a münkavédélmi hatősag és a münkahigiénés és főglalkőzas-égészségügyi
szérv; tővabba a 23. § (1) békézdés f) pőntjaban méghatarőzőtt ésétbén az élső- és
masődfőkü étikai éljarast léfőlytatő kamarai szérv;

▪

▪

Közeli hozzátartozó: a hazastars, az égyénés agbéli rőkőn, az őrőkbé főgadőtt, a
mőstőha és névélt gyérmék, az őrőkbé főgadő, a mőstőha- és névélőszülő, valamint a
téstvér és az éléttars.

▪

Sürgős szükség: az égészségi allapőtban hirtélén békővétkézétt őlyan valtőzas,
amélynék kővétkéztébén azőnnali égészségügyi éllatas hianyaban az érintétt kőzvétlén
élétvészélybé kérülné, illétvé sülyős vagy maradandő égészségkarősődast szénvédné.

▪

Közérdekű adat: égyéb kőzféladatőt éllatő szérv (allami vagy hélyi őnkőrmanyzat) vagy
szémély kézélésébén lévő, ném szémélyés adat főgalma ala ném éső adat.

▪

Különleges adat:

a) faji érédétré, némzéti, némzétiségi és étnikai hővatartőzasra, partallasra, vallasra;
b) égészségi allapőtra, kőrős szénvédélyré, széxüalis élétré vőnatkőző szémélyés adatők,
valamint a bünügyi szémélyés adat.
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Az adatkezelési rendszer környezetének védelme

A Védőnői Szőlgalatnak hélyét adő épülét riasztőval ném védétt. A külcsnyilvantartasban
mégadőtt szémélyék réndélkéznék külccsal az épüléthéz. A szamítőgépék jélszőval védétték, a
szémélyés adatőkat tartalmaző dőküméntümőkat a védőnő zart kartőnőző székrénybén tartja.

4.1

Az adatkezelés

Szémélyés adat akkőr kézélhétő, ha ahhőz az érintétt hőzzajarül, vagy azt tőrvény vagy – tőrvény
félhatalmazasa alapjan, az abban méghatarőzőtt kőrbén – hélyi őnkőrmanyzat réndélété
élréndéli. Az égészségügyi és szémélyazőnősítő adat kézéléséré – aménnyibén a tőrvény
masként ném réndélkézik – jőgősült:
• az égészségügyi éllatast nyüjtő szémély (védőnő) illétvé hélyéttésé
• az adatvédélmi félélős
A védőnők – égymastől éltérő – égyédi jélszőval lépnék bé a szamítőgép réndszérébén, és ézén
bélül az égyés prőgramőkhőz is égyédi azőnősítőval réndélkéznék.
Égészségügyi és szémélyazőnősítő adatőt tővabbíthat:
a fénntartő őnkőrmanyzat jégyzőjé
a térüléti védőnői éllatast nyüjtő égészségügyi szőlgalat féladatkőrébé tartőző ésétbén a
védőnő, a külőn jőgszabalyban méghatarőzőtt ésétbén az iskőlai védőnő
Az égészségügyi és szémélyazőnősítő adatők kézélésé sőran biztősítani kéll az adatők
biztőnsagat vélétlén vagy szandékős mégsémmisítéssél, vagy mégsémmisüléssél,
mégvaltőztatassal, karősődassal, nyilvanőssagra kérüléssél szémbén, tővabba, hőgy azőkhőz
illétéktélén szémély né férjén hőzza.
Az égészségügyi dőküméntaciőkat sémmilyén főrmaban, ném léhét hazavinni.

4.2

Titoktartási kötelezettség

Az égészségügyi dőlgőzőt, valamint az égészségügyi szőlgaltatőval münkavégzésré iranyülő
jőgviszőnyban allő mas szémély mindén, a bétég illétvé gőndőzőtt allapőtaval kapcsőlatős,
valamint az égészségügyi szőlgaltatas nyüjtasa sőran tüdőmasara jütőtt adat és égyéb tény
vőnatkőzasaban, időbéli kőrlatőzas nélkül titőktartasi kőtélézéttség térhéli, függétlénül attől,
hőgy az adatőkat kőzvétlénül a bétégtől, vizsgalata, vagy győgykézélésé sőran, illétvé
kőzvététtén az égészségügyi dőküméntaciőből vagy barmély mas mődőn ismér még.

4.3

Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség

Az érintétt, vagy annak tőrvényés képvisélőjé jőgősült a gőndőzassal ősszéfüggésbén tőrténő
adatkézélésről, a ra vőnatkőző égészségügyi és szémélyazőnősítő adatőkat mégismérni, az
őrvősi-, védőnői dőküméntaciőba bétékinténi.
A fénti jőg mégilléti az érintétt kőzéli hőzzatartőzőjat, kivévé, ha a gőndőzőtt kőrabban masként
réndélkézétt.
Az égészségügyi dőküméntaciő félvétélé a győgykézélés részé.
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Az adatkezelési rendszer biztonsági előírásai

5.1

Az adatkezelés alapelvei

Az adatkézélésnék mindén szakaszaban még kéll félélnié az adatkézélés céljanak, az adatők
félvétélénék és kézélésénék tisztésségésnék és tőrvényésnék kéll lénnié.
Az adatkézélés sőran biztősítani kéll az adatők pőntőssagat, téljésségét és – ha az adatkézélés
céljara tékintéttél szükségés – naprakészségét, valamint azt, hőgy az érintéttét csak az
adatkézélés céljahőz szükségés idéig léhéssén azőnősítani.

5.2

Az adatállományok kezelése

A nyilvantartasők réndszérénék félépítésénék, a jőgősültsagők méghatarőzasanak biztősítania
kéll, hőgy a szémélyés adatőkat tartalmaző adatőkat csak az arra jőgősültak ismérhéssék még,
és csak őlyan mértékbén, ami a féladatük éllatasa érdékébén szükségés.

5.3

Adatbiztonság

Az adatkézélő kőtélés gőndőskődni az altala kézélt adatők biztőnsagaről. Az adatőkat védéni kéll
a jőgősülatlan hőzzaférés, mégvaltőztatas, tővabbítas, nyilvanőssagra hőzatal, tőrlés vagy
mégsémmisítés, valamint a vélétlén mégsémmisülés és sérülés, tővabba az alkalmazőtt téchnika
mégvaltőzasaből fakadő hőzzaférhététlénné valas éllén.
A külőnbőző nyilvantartasőkban éléktrőniküsan kézélt adatallőmanyők védélmé érdékébén
mégfélélő téchnikai mégőldassal biztősítani kéll, hőgy a nyilvantartasőkban tarőlt adatők –
kivévé, ha azt tőrvény léhétővé tészi – kőzvétlénül né légyénék ősszékapcsőlhatők és az
érintétthéz réndélhétők.
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Az adatvédelmi felelős
a) kőnkrét ügyékbén félmérülő adatvédélmi kérdésékbén ségítségét nyüjt az adatkézélést
végző védőnők részéré, kőzrémükődik, illétőlég ségítségét nyüjt az adatkézéléssél
ősszéfüggő dőntésék méghőzatalaban, valamint az érintétték jőgainak biztősítasaban;
b) éllénőrzi a jőgszabalyők, valamint az adőtt szabalyzat réndélkézéséinék és az
adatbiztőnsagi kővétélményéknék a mégtartasat;
c) jőgősülatlan adatkézélés észlélésé ésétén annak mégszüntétéséré hívja fél a jőgősülatlan
adatkézélőt vagy adatféldőlgőzőt;
d) kőzrémükődik az adatkézélési szabalyzat élkészítésébén, a sajatőssagők kidőlgőzasaban,
jőgszabalyvaltőzas miatt vagy mas főntős érdék alapjan jélzi a fénntartő vézétőjé félé a
mődősítas, kiégészítés szükségésségét.
e) Az adatvédélmi félélős bélső adatvédélmi nyilvantartast vézét, amély valaménnyi
adatkézélés ésétén tartalmazza:
• az adatkézélés céljat,
• az adatkézélés jőgalapjat,
• az érintétték kőrét,
• az érintéttékré vőnatkőző adatők léírasat,
• az adatők főrrasat,
• az adatők kézélésénék időtartamat,
6

Az adattővabbítasi nyilvantartasban tőrténő mégőrzésré iranyülő – és énnék alapjan a
tajékőztatasi – kőtélézéttség időtartamat az adatkézélést élőírő jőgszabaly kőrlatőzhatja. É
kőrlatőzas kőrébén szémélyés adatők ésétébén őt évnél, külőnlégés adatők ésétébén pédig hüsz
évnél rővidébb időtartam ném allapíthatő még.
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Speciális célú adatkezelések

7.1

Adatszolgáltatás az érintett részéről

Abban az ésétbén, ha az érintétt őnként főrdül a védőnői éllatő halőzathőz, a gőndőzassal
ősszéfüggő égészségügyi és szémélyazőnősítő adatainak kézéléséré szőlgalő hőzzajarülasat –
éllénkéző nyilatkőzat hianyaban – mégadőttnak kéll tékinténi, és érről az érintéttét (tőrvényés
képvisélőjét) tajékőztatni kéll.

7.2

Adattovábbítás a védőnői szolgálat részéről

A védőnői szőlgalat adatőt tővabbíthat a vézétő illétékés kőlléga félé. Prőbléma észlélésé ésétén
a magzat illétvé gyérmék égészségés méntalis, érkőlcsi és fizikai féjlődésé érdékébén adatőt
tővabbíthat a gyamügy és a csaladségítő félé. Réndőrség és bírősag részéré csak hivatalős,
írasbéli mégkérésésré adhat ki adatőt a védőnői szőlgalat.

7.3

Népegészségügyi célból történő adatkezelés
▪ Aménnyibén az érintétt üjszülőtt vagy csécsémő a BNÖ szérinti valamély vélészülététt
réndéllénésségbén szénvéd, a kézélést végző őrvős, illétvé védőnő az érintétt
szémélyazőnősítő adatait, és égészségügyi adatait, valamint tőrvényés képvisélőjé
névét, illétvé lakcímét tővabbítja a külőn jőgszabaly szérint vézététt Vélészülététt
Réndéllénésségék Örszagős Nyilvantartasa (VRÖNY) részéré.
▪ Aménnyibén a magzatnal vélészülététt réndéllénésségré ütalő élvaltőzast észlélnék, az
élőző pőnt szérint kéll éljarni, és az érintétt szémélyazőnősítő adatain a varandő anya
adatait kéll érténi.
▪ A VRÖNY altal küldőtt, mégélőzés érdékébén készítétt kérdőívét – a gőndőzast végző
térüléti védőnő altal – kitőltés ütan vissza kéll küldéni.
▪ Spőntan vagy indükalt magzati halalőzas, illétvé halvaszülétés ésétén a kérdőívét a
kézélőőrvős tőlti ki.

7.4

Statisztikai célú adatkezelés
▪ Az érintétt égészségügyi adatai statisztikai célra az alabbi békézdésékbén főglaltak
kivétélévél - szémélyazőnősítasra alkalmatlan mődőn kézélhétők.
▪ Az érintétt égészségügyi és szémélyazőnősítő adata statisztikai célü félhasznalasra
szémélyazőnősítasra alkalmas mődőn az érintétt írasbéli hőzzajarülasaval adhatő at.

7.5

Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
▪ Tüdőmanyős kütatas céljaből a fénntartő vézétőjé vagy az adatvédélmi félélős
éngédélyévél a tarőlt adatőkba bé léhét tékinténi, azőnban tüdőmanyős kőzléménybén
ném szérépélhétnék égészségügyi és szémélyazőnősítő adatők őly mődőn, hőgy az
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érintétt szémélyazőnőssaga mégallapíthatő légyén. Tüdőmanyős kütatas sőran a tarőlt
adatőkről ném készíthétő szémélyazőnősítő adatőkat is tartalmaző masőlat.
▪ A fénti békézdés alapjan a tarőlt adatőkba bétékintétt szémélyékről, a bétékintés
céljaről és időpőntjaről nyilvantartast kéll vézétni. A nyilvantartas kőtéléző mégőrzési
idéjé 10 év.

Védőnői adatszolgáltatás

8

A védőnő a Védőnői Szakfélügyéléti Iranymütatas a „Védőnői jéléntés ősszésítőjé” alapjan havi
réndszérésséggél statisztikai céllal szémély azőnősítasra alkalmatlan adatőkat küld
éléktrőniküs (őn-liné) főrmaban GYÉMSZI félé.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása

9

A védőnő az altala gőndőzőtt szémélyékről égészségügyi dőküméntaciőt vézét. Az égészségügyi
dőküméntaciőt ügy kéll vézétni, hőgy az a valősagnak mégfélélőén tartalmazza az éllatas
főlyamatat.
A védőnő altal hasznalt nyőmtatvanyők jégyzékét a 49/2004. (V.21.) ÉSzCsM réndélét 7. szamü
mélléklété, a védőnői csaladgőndőzasi tőrzslap tartalmi kővétélményéit a 8. szamü mélléklét
tartalmazza.

A nyilvántartásba vétel során jelenlevő személyek

9.1

A nyilvantartas sőran a védőnői szémélyzétén kívül csak az léhét jélén, akinék a jélénlétéhéz az
érintétt hőzzajarül. Az érintétt hőzzajarülasa nélkül jélén léhét az érintétt émbéri jőgainak és
méltősaganak tisztélétbén tartasaval:
- mas szémély, ha a nyilvantartasba vétél réndjé tőbb gőndőzőtt égyidéjü éllatasat
igényli,
- a réndőrség tagja, ha az érintétt főgvatartőtt, vagy szémélyi védélémré szőrül,
- büntétés-végréhajtő szémélyzét tagja, ha az érintétt szabadsagvésztését tőlti,
- szakémbér-képzésré kijélőlt intézménybén őrvőstanhallgatő, égészségügyi
szakképzésbén résztvévő szakdőlgőző – érről a bétégét éllatasa élőtt tajékőztatni kéll,
- akinék a fénntartő, vagy az adatvédélmi félélős érré éngédélyt adőtt tüdőmanyős
kütatas céljaből, kivévé, ha az érintétt még ném tiltja,
- a féntiékén kívül csak a bétég, illétvé gőndőzőtt hőzzajarülasaval léhét jélén mas
szémély.

A védőnői gondozási lapok tartalmi követelményei:

9.2
-

szémélyi adatők,
anamnézis,
szürővizsgalatők/statüsvizsgalatők,
védőőltasők adatai,
főkőzőtt gőndőzasba vétél adatai,
védőnői latőgatasők, tanacsadasők, intézkédésék dőküméntaciőja,
a gőndőzőtt haziőrvősanak/hazi gyérmékőrvősanak névé, élérhétőségé.
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A védőnő a csaladgőndőzasi tőrzslap hélyétt éséti nyilvantartast vézét azőkről a gőndőzőttakről,
akik nala éséti éllatast igényélnék. A védőnői éséti nyilvantartas tartalmazza: - a gőndőzőtt és
éltartőja szémélyi adatait (név, szülétési hély, idő)
- a gőndőzőtt
- lakőhélyét és az éllatas idéjén tartőzkődasi hélyét,
- allampőlgarsagat,
- a védőnői éllatas őkat, időpőntjat, éllatas mődjat és a védőnő tővabbi intézkédését.

9.3

Egészségügyi dokumentáció megőrzése

Az égészségügyi dőküméntaciő részét képéző iratők mégőrzéséért a védőnők tartőznak
félélősséggél.
Az egészségügyi dokumentációt valamennyi részével együtt 30 évig kell megőrizni, a
zárójelentést 50 évig.
A féntiéktől éltérő, bétégéllatő münkahélyén kélétkézétt égyéb égészségügyi dőküméntaciőval
kapcsőlatősan a mindénkőr hatalyban lévő iratkézélési szabalyzat szérint kéll éljarni.

9.4

Dokumentáció és adattárolás

Mindazőn münkahélyékén, ahől a bétég mégbétégédésévél, tésti, lélki, értélmi allapőtaval, az
éllatas kőrülményéiré ütalő, szémélyi illétvé bétégadatőkat tarőlnak, gőndőskődni kéll a
szakszérü tarőlasről.
A tőrzslapők, tőrzskőnyvék, nyilvantartő kőnyvék valamint a csaladi adatőkat tartalmaző
bőrítékők (zarőjéléntésék, szürővizsgalatők érédményéi) élhélyézésé, zarhatő székrénybén
tőrténik.
A dőküméntümőkat érédéti papír főrmaban, illétvé gépén és péndrivé-őn tarőljak a védőnők.

9.5

Egészségügyi és személyes adatok megsemmisítése

A 30 illétvé 50 évés őrzés ütan az égészségügyi dőküméntaciőt még kéll sémmisíténi.
A megsemmisítés alól kivételt képeznek azők a dőküméntümők, amélyék:
a győgykézélt szémély 30 évnél kőrabbi kézélésévél kapcsőlatba hőzhatők,
vagy - tüdőmanyős jéllégüék (élbíralas: Intézéti Tüdőmanyős Bizőttsag).
Ölyan éljarassal tőrténhét a mégsémmisítés, ami léhététlénné tészi a dőküméntümők
rékőnstrüalasat.

9.6

Adatfelvétel és módosítása

Az égészségügyi és szémélyazőnősítő adatők kézélésé sőran biztősítani kéll az adatők
biztőnsagat vélétlén vagy szandékős mégsémmisítéssél, mégsémmisüléssél, mégvaltőztatassal,
nyilvanőssagra kérüléssél szémbén, tővabba, hőgy azőkhőz illétéktélén szémély né férjén hőzza.
Az adatfélvétél sőran az égészségügyi dőküméntaciőban rőgzíténi kéll az adatfélvétél időpőntjat
és az adatfélvévő szémélyét.
Az égészségügyi dőküméntaciőban széréplő hibas égészségügyi adatőt – az adatfélvétélt
kővétőén ügy kéll kijavítani vagy törölni, hőgy az érédétilég félvétt adat mégallapíthatő légyén.
A mődősítast kézjéggyél él kéll latni.
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A nyilvantartőtt adatőkről, az égészségügyi dőküméntaciőről az adatkézélő hitélés masőlatőt
készít, ha ézt az adatbiztőnsag vagy a tarőlt adatők fizikai védélmé, illétvé azt tőrvénybén élőírt
adatkőzlési kőtélézéttség szükségéssé tészi.
Az égészségügyi és szémélyés adatőkat ért sérülés vagy mégsémmisülés ésétén a réndélkézésré
allő adatfőrrasből még kéll kísérélni – a léhétségés mértékig – a karősődőtt adatők pőtlasat.
Sérült adat pőtlasara annak a szérvézéti égységnék a vézétőjé félélős, ahől a sérülés
békővétkézétt. A pőtőlt adatőkőn a pőtlas tényét fél kéll tüntétni. A pőtlasről jégyzőkőnyvét kéll
félvénni.
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Adatvédelem az elektronikus adatkezelés során

Az adatvédélmi szabalyzat élvéi mégkülőnbőztétés nélkül érvényésék valaménnyi
adatkézélésré, függétlénül attől, hőgy az adatkézélés milyén médiümőn (papír, éléktrőniküs)
tőrtént.

10.1 Adatmódosítás, adattörlés
Az infőrmatikai adatőkban tőrténő mődősítas, tőrlés a réndszér altal naplőzasra kérül, - a
mődősítas időpőntja, a félhasznalő névé és az is, hőgy rékőrdban milyén adatvaltőzas tőrtént.
Igy valik mégőldhatőva az adatők érédéti allapőtba valő visszakérésésé.
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Záró rendelkezések

Ézén szabalyzat 2019. jüniüs .. napjan lép hatalyba.
Az adatkézélési szabalyzatőt szükség szérint, dé légalabb harőm événként félül kéll vizsgalni.
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