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GYÓGYSZERINGYENESÍTÉS PÁLYÁZAT 
Előzetes adatkezelési Tájékoztató egészségügyi személyes adatok kezeléséről 

A természetes személyek (emberek) személyes adatainak, és különösen az egészségügyi adatainak kezeléséről, 

felhasználásáról és védelméről Európai Uniós és magyar jogszabályok (GDPR és Infotv.) rendelkeznek. A BMSZKI mint 

adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok alapján köteles önt közérthetően és részletesen tájékoztatni a személyes 

adataival, különösen az egészségügyi adataival kapcsolatos jogairól. 

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

Adatkezelő képviselője és elérhetőségei: 

Adatkezelő szervezet:                Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 

Adatkezelő képviselője:  Zakar Gergely Igazgató 

BMSZKI címe:    1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. Levelezési cím: 1385 Budapest, Pf. 882.  

Telefon: Titkárság:                +36 (1) 238-9501; Központ: +36 (1) 238-9500/501-es mellék, Fax.: +36 (1) 238-9502 

E-mail:                   titkarsag@bmszki.hu    Honlap: www.bmszki.hu 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: 

Név:     Ritterné dr. Nagy Edit 

e-mail:     adatvedelem@bszmki.hu 

cím:     1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. 

 

Az ön személyes és különösen érzékeny egészségügyi adatait a BMSZKI mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) az 

Ön részére gyógyszerek ingyenes kiváltása céljából és a kiváltott gyógyszerek pénzügyi elszámolása miatt kezeli, mely 

gyógyszereket pályázati pénzből finanszíroz. (Adatkezelés célja.) 

 

Az adatkezelés az előzetes tájékoztatást követően, az ön kifejezett, írásos beleegyezése jogcímén történik.  

Az adatkezelés papír alapon és elektronikus formában történik.  

A kezelt adatok: Név, Lakcím (tartózkodási hely), TAJ szám, Orvosi rendelvény (recept) adatai (felírt gyógyszerek), Recept 
kiváltásának adatai, Gyógyszerek átvételének igazolása. 
Az adatkezelés során a BMSZKI minden olyan műszaki szervezési intézkedést megtesz, amellyel megóvja az érintett 

személyes és különleges személyes adatait a véletlen elvesztéstől, sérüléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, 

felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól, módosítástól, vagy megsemmisítéstől, az esetleges incidensről 

tájékoztatjuk. 

Személyes adataiba bármikor betekinthet, ha helytelenek kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének 

korlátozását.  

Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az jogtalanul történik, továbbá joga van úgy rendelkezni, 

hogy személyes adatait az ön által megjelölt másik szervezetnek vagy személynek adjuk át.  

Az ön személyes és a különleges személyes adatait a BMSZKI az ingyenes gyógyszerkiadás tekintetében az egy éves 

pályázati időszakon belül, a vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli, azt követően a teljesítéshez, a jogi igény 

érvényesítéséhez és a számlázás esetében pedig a számviteli törvénynek való megfeleléshez szükséges időtartamig (5 

év) őrzi. Az adatkezelés befejezését, illetve az adatok célhoz kötött felhasználását, valamint a pályázati elszámolást és 

lezárást követően az ön személyes adatai törlésre kerülnek.  

Ön a személyes adatainak felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a 

visszavonás előtt szolgáltatott adatok kezelésének jogszerűségét, vagyis nincs visszaható hatálya, csak a visszavonás 

utáni időszakra érvényes. 

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasza van, és a BMSZKI képviselője vagy az adatvédelmi tisztviselő 

azt nem tudja megnyugtatóan orvosolni, joga van az alábbi hatóságokhoz fordulni: 

1. Bírósági jogorvoslathoz való jog: 

Keresetet nyújthat be a Fővárosi Törvényszéken írásban vagy személyesen a hivatalos panasznapokon. 

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 Telefonszám: (1) 354 6000. 

2. Hatósági jogorvoslathoz való jog: 

A fentiekben felsorolt jogok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál -  

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400,  

Fax:  +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu  - vizsgálat kezdeményezhető.   

Az érintett megítélése szerinti jogsértés (a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsértése) esetén kérheti a Hatóságnál az adatvédelmi hatósági eljárás 

lefolytatását. 

További, részletes tájékoztató a BMSZKI honlapján (www.bmszki.hu/adatvedelem) elérhető Általános Adatkezelési 
tájékoztatóban olvashatók, valamint a szervezeti egységeknél. 
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