Heim Pál Gyermekkórház adatvédelmi nyilatkozata
Személyes adat kezelése az ezt szabályozó adatvédelmi törvény előírásai alapján történik. Az
adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése szerint: (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az
érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Így a fenti tevékenységek bármelyikét – előzetes felvilágosítás után – akkor lehet elvégezni, ha azt
egy törvény elrendeli, vagy az érintett önkéntesen beleegyezett.
Az önkéntes beleegyezés egy eszköz, amellyel egy önálló, döntésre képes személy felügyeletet
gyakorolhat bizalmas információinak terjesztése felett. Az érvényes beleegyezés megköveteli, hogy
az érintettet előzetesen felvilágosítsák arról, hogy milyen információt kívánnak felvenni, kezelni és
továbbítani, illetve milyen célokból történik az adatkezelés. A beleegyezés választási lehetőséget is
feltételez, ami azt jelenti, hogy az érintettnek, akitől a beleegyezést kérik, lehetősége kell legyen
arra, hogy megtagadja vagy a megadott beleegyezését később visszavonja.
A www.heimpalkorhaz.hu és a www.gyogyhirek.hu weboldal üzemeltetői ezért kötelezettséget
vállalnak arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos,
figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesznek közzé, amelyben tájékoztatnak az adatfelvétel
módjáról, céljáról és elveiről.
Az adatok megadása önkéntes! Az itt rögzített adatokat kizárólag a Heim Pál Gyermekkórházzal,
annak szervezeti egységeivel vagy a „Gyógyhírekkel kapcsolatos információk eljuttatásának
céljából használjuk fel, harmadik félnek át nem adjuk. Az önkéntes adatszolgáltatással az érintett
egyben hozzájárul az adatai kezeléséhez. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás
www.heimpalkorhaz.hu esetében az informatika@heimpalkorhaz.hu, a www.gyogyhirek.hu
esetében az info@gyogyhirek.hu e-mail címre küldött levéllel módosítható, vagy vonható vissza.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától mégis eltérő célra
kívánná felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Heim Pál Gyermekkórház, mint a honlapok üzemeltetője kötelezi magát, hogy gondoskodik az
adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását.
Az adatkezelésre vonatkozó fenti szabályokat, az adatok önkéntes megadásával az adatok
szolgáltatója tudomásul veszi. Ez esetben a leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk
elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.
A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a weblapok működésével és a Heim Pál Gyermekkórház
szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Heim Pál
Gyermekkórház tájékoztatást.
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