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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Alulírott, tudomásul veszem, hogy a Linde Gáz Magyarország Zrt. (székhely: 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.; 

cégjegyzékszám: 18-10-100518; adószám: 11300184-2-18; továbbiakban a “Linde”), mint egészségügyi 

gázokat, orvostechnikai eszközöket, szolgáltatásokat, a szakorvos által javasolt rendelvény / javaslat szerinti 

terápiás és otthoni ellátást nyújtó szolgáltató bizonyos személyes adataimat, úgy mint (i)  azonosító adataimat 

(név, születési adatok, TAJ szám, személy azonosító, hatósági igazolvány száma; édesanyjám neve); (ii) 

kapcsolattartási adataimat (címem (állandó lakhely és eltérő cím esetén szolgáltatási cím)), telefonszámom, e-

mail címem; (iii) illetve különleges adataimat (különösen egészségügyi adatokat), mint a rendelt / javasolt 

gyógyszer / gyógyászati segédeszköz / orvostechnikai eszköz megnevezését (a gyógyszerformát, a gyógyszer 

összmennyiségét );a gyógyszer adagolását, alkalmazásának módját; a  kórházi / egészségügyi intézményi 

vizsgálatok eredményeit tartalmazó dokumentumokat és a kiszolgált gyógyszer / gyógyászati segédeszköz / 

orvostechnikai eszköz használatára vonatkozó adatokat (mint például: használat gyakoriságot, betegéletút 

adatai stb.) tárolja és kezeli abból a célból, hogy (i) az otthoni betegellátást, különösen az orvosi vényen előírt 

terápiát, illetve általam igényelt egyéb szolgáltatást biztosítsa; (ii) az otthoni betegellátást szabályozó 

törvényeknek és rendeleteknek megfeleljen, továbbá (iii) adminisztratív okokból (számlázási, könyvelési célok; 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő vagy jogutódja (NAEK) felé elszámolások teljesítése, NEAK és egyéb 

hatóságok felé történő adatszolgáltatás); és (iv) a kapcsolattartás, illetve panaszok kezelése, jogviták 

megelőzése, rendezése céljából. 

Hozzájárulok, hogy a Linde a fentebb felsorolt, egészségügyi állapotomra vonatkozó személyes adataimat 

kezelje a fent meghatározott célokból azon adatkezelés vonatkozásában, amely nem jogszabályon alapul (így 

különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény rendelkezései).  

A hozzájáruláson kívül a Linde a személyes adataimat (beleértve az egészségügyi állapotomra vonatkozó 

adataimat is) jogos érdekből, illetve jogszabályban egyébként meghatározottak alapján is kezelheti például 

jogszabályi megfelelés vagy a szerződés teljesítése érdekében.  

Az adatkezelés során a Linde a személyes adataimat külső IT szolgáltatóval és az ellátást végző alvállalkozóival, 

mint adatfeldolgozókkal (az igénybe vett adatfeldolgozók listája: https://www.linde-

healthcare.hu/hu/images/Adatkezelok%20listaja_tcm288-547671.pdf), valamint a NAEK-kel, hatóságokkal, 

igényérvényesítésben résztvevőkkel, biztosító társasággal megoszthatja.  

Hozzájárulok, hogy a Linde a fentebb felsorolt, egészségügyi állapotomra vonatkozó személyes adataimat a 

szerződés teljesítése, igényérvényesítés, illetve adminisztrációs célból (beleértve a NAEK-kel történő 

elszámolást is) megossza a fentiekben meghatározott szervezetekkel. 

https://www.linde-healthcare.hu/hu/images/Adatkezelok%20listaja_tcm288-547671.pdf
https://www.linde-healthcare.hu/hu/images/Adatkezelok%20listaja_tcm288-547671.pdf


 

A Linde adatkezelésével kapcsolatban további információ az alábbi linken található: https://www.linde-

onlineshop.hu/wcsstore/HU_Linde_Store/TermsNConditions/Checkout/termsNConditionscheckout_24_05_

2018.pdf. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megillető jogokról a Linde az alábbi tájékoztatást nyújtja: Önt a 

Linde adatkezelésével kapcsolatban az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 15-22 cikkelyeiben 

meghatározott jogok illetik meg, így különösen a hozzáféréshez való jog és a hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Linde a személyes adatait a hozzájárulástól vagy a jogszabályban egyébként 

meghatározottaktól eltérően kezeli, joga van tájékoztatást és a helyzet megszűntetését kérni.  

Önnek joga van a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonni, illetve a Rendeletben 

meghatározott jogait e-mailen a homecare@linde.com emailcímre küldött levéllel, személyesen vagy postán 

megküldve a Linde Gáz Magyarország Zrt., Otthoni Betegellátás, 1097 Budapest, Illatos út 17. címen. Írásbeli 

nyilatkozat esetén a nyilatkozatokat Önnek alá kell írnia és aláírását tanúkkal igazolnia. 

Amennyiben a hozzájárulását telefonon vagy emailen kívánja visszavonni, vagy jogait ilyen módon kívánja 

gyakorolni, a Linde a személyazonossága kétséget kizáró módon történő igazolását kérheti.  

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, személyes adatai a hozzájáruló nyilatkozat kézhezvételét követően 

a Lindenél törlésre kerülnek, feltéve, hogy egyéb jogalapja az adatkezelésnek nem áll fenn. A hozzájárulás 

visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal 

(1530 Budapest, Pf.: 5.; www.naih.hu). 

Az adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és a fentiek szerinti önkéntes hozzájárulást teszem egészségi 

állapotommal kapcsolatos személyes adataim Linde általi kezelésével kapcsolatban. 

 

 

Kapcsolattartási adataim: 

Vezetéknév, keresztnév (olvashatóan): …………………………………………………………………… 

Cím: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aláírás: 

Név: 

Kelt: (hely, idő) 
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