HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
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 betegek
ellátása területén, szakorvos által javasolt rendelvény / javaslat szerinti, terápiás és
otthoni ellátást nyújtó társaság a betegek bizonyos személyes adatait, mint:
-

a beteg neve,

-

címe (állandó lakhely és eltérő cím esetén szolgáltatási cím),

-

születési dátuma,

-

telefonszáma,

-

személyt azonosító, hatósági igazolvány száma,

-

édesanyja neve,

-

e-mail címe

(“Személyes Adat”);

illetve a betegek különleges adatait (különösen egészségügyi adatokat), mint:
-

a beteg kezelőorvosának (szakorvos és háziorvos) nevét, szakképesítését,
munkahelyének (rendelőjének) címét (ország, településnév, postai irányítószám,
közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi előhívószám megjelölésével,
elektronikus levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi
tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

-

a vényen történt rendelés keltét,

-

a rendelt / javasolt gyógyszer / gyógyászati segédeszköz / orvostechnikai
eszköz megnevezését, ideértve a gyógyszerformát, valamint, a gyógyszer
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összmennyiségét (latin nyelven és római számmal); egyértelmű utasítást a
gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára (adagolás),

-

az orvos saját kezű aláírását, vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének
azonosítható lenyomatát,

-

külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi
javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi
bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét,

-

a kórházi / egészségügyi intézményi vizsgálatok eredményeit tartalmazó
dokumentumokat (zárójelentések),

-

a kiszolgált gyógyszer / gyógyászati segédeszköz / orvostechnikai eszköz
használatára vonatkozó adatok (mint például: használat gyakoriságot,
betegéletút adatai stb.)

(“Egészségügyi Adat”) tárolja és kezeli.

A Személyes Adatokat és Egészségügyi Adatokat a Linde a következő célokból tárolja
és kezeli:
-

az otthoni betegellátás céljából, különösen annak érdekében, hogy az orvosi
vényen előírt terápiát biztosítsa,

-

az otthoni betegellátást szabályozó törvényeknek és rendeleteknek való
megfelelősség miatt,

-

számlázási, könyvelési célokból,

-

a betegek által igényelt szolgáltatásokhoz,

-

NEAK elszámolások teljesítése,

-

NEAK adatszolgáltatás (hatósági kérés alapján),

-

NAV és egyéb igazságügyi szolgálatok (pl.: bíróság, területileg illetékes kúria,
ügyészség) felé adatszolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés során a Személyes Adatokat és az Egészségügyi Adatokat külső IT
szolgáltató

(adatfeldolgozóként),

a

Nemzeti

Egészségbiztosítási

Alapkezelő,

vonatkozó hatósági eljárás esetén a NAV, a területileg illetékes igazságügyi / szakértői
szolgálatok, ellátást végző, a

Lindével szerződött és a Linde által minősített alvállalkozó(k) felé továbbítjuk (a Linde
és NEAK között létrejött szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésének erejéig). A
Linde a Személyes Adatokat és Egészségügyi Adatokat a Lindével kötött szerződés
megszűnését követő 5 év elteltével törli, amennyiben az adatkezelésnek egyéb
jogalapja nincs.

A Linde adatkezelésével kapcsolatban további információt honlapunkon az alábbi
linken találhat:
https://www.linde-onlineshop.hu/wcsstore/HU_Linde_Store/TermsNConditions/
Checkout/termsNConditionscheckout_24_05_2018.pdf

Önnek joga van a Személyes Adatai és Egészségügyi Adatai kezeléséhez való
hozzájárulását bármikor visszavonni e-mailen a homecare@linde.com, vagy írásban a
Linde Gáz Magyarország Zrt., Otthoni Betegellátás, 1097 Budapest, Illatos út 17. címre
küldött nyilatkozattal.

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, Személyes Adatai és Egészségügyi Adatai a
hozzájáruló nyilatkozat kézhez vételét követően a Linde-nél törlésre kerülnek, feltéve,
hogy egyéb jogalapja az adatkezelésnek nem áll fenn. A hozzájárulás visszavonását
megelőző adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és ezennek önkéntesen
hozzájárulok, hogy a Személyes Adataimat és Egészségügyi Adataimat (beleértve a
lenti kapcsolattartási adatokat) a Linde kezelje a fent meghatározott célokból és a fent
meghatározott személyek részére azokat továbbítsa.

Kapcsolattartási adataim:
Vezetéknév, keresztnév (olvashatóan): ……………………………………………………………………
Cím: …………………………………………………………………………………………………………………..

Aláírás: ……………………………………………………………………………………………………………… Kelt
(hely,
idő): …………………………………………………………………………………………………….

