Csaba Ügyeleti Egészségügyi Kft. közzétételi listája

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, a szervezeti és működési
szabályzat vagy ügyrend: Csabai Ügyeleti Kft. MŰKÖDÉSI REND nevű dokumentumban található meg.

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: CSABA ÜGYELETI KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT v1.1 közzététel
nevű dokumentumban található meg.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött
és feldolgozott adatok fajtái:

Adatkezelés
neve
Formátum

Adatkezelés
célja

Álláspályázók

gépi, manuális

Üres pozíció
betöltése,
pályázók
megismerése
és kiválasztása

Munkaszerződés

gépi, manuális

Munkavállalók
alkalmazása,
munkáltatói
jogok gyakorlása
- Mt. Alapján

Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6.cikk a)
Hozzájárulás

GDPR 6. cikk b)
Szerződés
teljesítése

Érintettek
köre

Jelentkezők

Munkavállalók

Bérszámfejtés

Munkavállalói
kedvezmények

Munkaidőnyilvántart
ás

Foglalkozás egészségügy

Munka-, és
tűzvédelem

Munkabalesetek
nyilvántartása

Számlázás (Ügyfelek,
vevők, szerződő
partnerek)

Szerződéses partnerek
(Vevők, beszállítók)

Szerződéses partnerek
kapcsolattartói

Felnőtt ügyelet betegellátás

Gyermek ügyelet betegellátás

Telefonos ügyeleti
bejelentés

Panaszbejelentés

gépi, manuális

gépi,
manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi, manuális

gépi

gépi, manuális

Mt. 11. § (1)
szerinti
ellenőrzése,
illetve a
ledolgozott
óraszámok
nyomon
követése

Foglalkozásegészségügyi
tárgyú jogszabályi
kötelezettségekne
k való megfelelés
és ezáltal a
munkavállalók
egészségügyi
állapotuknak
megfelelő
munkakörben
történő
foglalkoztatása

Munkavédelm
i, tűzvédelmi.
jogi
kötelezettség
teljesítése

Munkabalesetekne
k az irányadó
jogszabályoknak
megfelelően
történő
dokumentálása,
jegyzőkönyvezése

Szerződések
teljesítése

A Felnőtt ügyeleten
jelentkezők egészség
megőrzésének,
javításának,
fenntartásának
előmozdítása,
orvosi diagnózis
felállítása,
egészségügyi ellátás
vagy kezelés nyújtása

A Gyermekügyeleten
jelentkezők egészség
megőrzésének,
javításának,
fenntartásának
előmozdítása,
orvosi diagnózis
felállítása,
egészségügyi ellátás
vagy kezelés nyújtása

Az orvosi
ügyeletre
történő
bejelentés

Panaszok kezelése

GDPR 6. cikk
c) és 9. cikk
(2) h)
Törvényi
kötelezettsé
g 2003 XLIII.
Tv. EÜSZT
Tv. 60/2003
ESZCSM
végrehajtási
rendelet
alapján

GDPR 6. cikk c)
Törvényi
kötelezettség 1997.
évi CLIV. (154). tv.

Az ügyeletre
bejelentkez
ő
személyek.

A panaszt tevő
személyek.

Munkaszerződésb
ől eredő
kötelezettség
teljesítése

Jogi
kötelezettség
teljesítése.

Számviteli jogi
kötelezettség
teljesítése

Szerződések
teljesítése

GDPR 6. cikk a)
az érintett
hozzájárulása és 9.
cikk (2) h)
(1997. évi XLVII tv.
12.§)
A 16. életévét be
nem töltött gyermek
esetén, a gyermekek
személyes adatainak
kezelése csak akkor
és olyan mértékben
jogszerű, ha a
hozzájárulást a
gyermek feletti szülői
felügyeletet gyakorló
adta meg, illetve
engedélyezte
Az ügyeleten
jelentkező
gyermekkorú
személyek és
kísérőjük.

GDPR 6. cikk b)
Szerződés
teljesítése

GDPR 6. cikk
c) Törvényi
kötelezettség

GDPR 6. cikk
c) Törvényi
kötelezettség

GDPR 6. cikk c)
Törvényi
kötelezettség

GDPR 6. cikk c)
Törvényi
kötelezettség

GDPR 6. cikk c)
Törvényi
kötelezettség

GDPR 6. cikk c)
Törvényi
kötelezettség

GDPR 6. cikk b)
Szerződés
teljesítése

GDPR 6. cikk f)
Jogos érdek

GDPR 6. cikk a)
az érintett
hozzájárulása és a 9.
cikk (2) h)
(1997. évi XLVII tv.
12.§)

Munkavállalók

Munkavállaló
k

Munkavállalók

Munkavállalók

Munkavállalók

Munkavállalók

Ügyfelek,
magánszemélye
k.

Ügyfelek,
magánszemélye
k.

Ügyfelek,
magánszemélye
k.

Az ügyeleten
jelentkező felnőtt
személyek
Az egészségügyi és
személyazonosító
adatokat tartalmazó
dokumentációt az
1997. évi XLVII
törvény 30.§
rendelkezései szerint
az ellátást követő 30
év.

Az egészségügyi és
személyazonosító
adatokat tartalmazó
dokumentációt az
1997. évi XLVII
törvény 30.§
rendelkezései szerint
az ellátást követő 30
év.

Érintettek
Személyazonosító
adatok,
legközelebbi
hozzátartozó neve,
elérhetősége,
jelen panaszok, előző
betegségek,
elvégzett vizsgálatok
ideje, eredménye,
betegségének
meghatározása,
alkalmazott terápia,
gyógyszerérzékenysé
g, elvégzett
beavatkozások ideje,
eredménye,
és minden egyéb
olyan adatot vagy
tényt, amely a
gyógyulásra
befolyással lehet.

Érintettek
Személyazonosító
adatok,
legközelebbi
hozzátartozó neve,
elérhetősége,
jelen panaszok, előző
betegségek,
elvégzett vizsgálatok
ideje, eredménye,
betegségének
meghatározása,
alkalmazott terápia,
gyógyszerérzékenysé
g, elvégzett
beavatkozások ideje,
eredménye,
és minden egyéb
olyan adatot vagy
tényt, amely a
gyógyulásra
befolyással lehet.

Tárolási idő

A hozzájárulás
visszavonásáig,
vagy a pozíció
betöltéséig.

A mindenkori
öregségi nyugdíj
korhatárt
követő 5 év

A mindenkori
öregségi nyugdíj
korhatárt követő 5
év

A mindenkori
öregségi
nyugdíj
korhatárt
követő 5 év

A mindenkori
öregségi
nyugdíj
korhatárt
követő 5 év

A mindenkori
öregségi nyugdíj
korhatárt követő
5 év

5 év

5 év

A számviteli tv.
(2000. évi C. tv.
169. § (1))
alapján 8 év.

Szerződésből
eredő kötelmi
elévülési idő.

Szerződésből
eredő kötelmi
elévülési idő.

Adatforrás

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Érintettek

Adatkategóriá
k

Név, születési
hely, idő,
lakcím,
tartózkodási
hely, családi
állapot,
elérhetőség,
fénykép, iskolai
végzettség,
kompetenciákr
a vonatkozó
adatok - CV
alapvető
személyes
adatai

Név, születési
hely, idő,
lakcím,
tartózkodási
hely, családi
állapot,
adószám,
személyi
ig.szám,
tajszám,
bankszámlaszá
m, munkabér,
elérhetőség,
iskolai
végzettség,
kompetenciákra
vonatkozó
adatok,
fénymásolatok.

Név, születési
hely, idő,
lakcím,
elérhetőség,
kedvezmény
igazolása,
stb.

Név, születési
hely, idő,
lakcím,
tajszám,
adóazonosító,
jelenléti ív,
munkaórák,
foglalkoztatás
jellege

Név, születési
hely, idő, lakcím,
tajszám,
adóazonosító, bér,
járulék és adó
adatok

Név, születési
hely, idő, lakcím,
tajszám,
adóazonosító,
munkaórák,
foglalkoztatás
jellege

Név, születési
hely, idő,
lakcím,
tajszám,
adóazonosító,
munkaórák,
foglalkoztatás
jellege

Név, lakcím, TAJszám, személyi
igazolvány száma,
munkakör

Név, lakcím,
adóazonosító

Név, lakcím,
szül. -hely, idő,
anyja neve,
adóazonosító

Név, lakcím,
szül. -hely, idő,
anyja neve,
adóazonosító

1 év

Érintettek

Név,
időpont.

Az egészségügyi és
személyazonosító
adatokat
tartalmazó
dokumentációt az
1997. évi XLVII
törvény 30.§
rendelkezései
szerint az ellátást
követő 30 év.
Érintettek

Iktatószám, a
bejelentés módja,
időpontja, a beteg
neve, címe, TAJ
száma,elérhetőség
e, az érintett
szolgáltató/
személyek neve;
törvényes vagy jogi
képviselő neve, ha
van

NAIH bejelentett adatkezelések: Nincs bejelentésre kötelezett adatkezelés

Az adatok hozzáférésének módja: Elektronikus

A másolatkészítés költségei: A másolati költségek a 301/2016. Korm.r. szerint kerülnek elszámolásra.

