
ADATFELDOGOZÓI NYILATKOZAT 
Betegirányítási szoftver - DOKUMEDIK 

 
 
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: 
 
Cégnév:   
Székhely:   
Cégjegyzékszám:  
Adószám:   
Képviselő:   
 (a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE: 

 
Cégnév:  Dokumedik Informatikai Szolgáltató́ Kft. 
Székhely:   
Cégjegyzékszám:  
Adószám:   
Képviselő:   
 (a továbbiakban: Adatfeldolgozó)  
 
1. Az Adatfeldolgozó nyilatkozik arról, hogy Adatkezelő számára, annak 
utasítására,................... napon kötött ............................................. elnevezésű 
szerződés alapján a következő Adatfeldolgozói tevékenységeket végzi: 
 

a) Szoftveres hátteret biztosít Adatkezelő egészségügyi adatkezeléséhez, 
az 1997. évi XLVII., az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről törvénynek megfelelően.  

b) Adatkezelő utasítására, annak érdekében fejlesztéseket eszközöl. 
c) A szoftver mindennapi működése során az abban tárolt személyes és 

egészségügyi adatokhoz nem fér hozzá. 
d) Karbantartás, javítást végez, Adatkezelő utasítására intézkedéseket 

tesz a szoftverben ún. távoli eléréssel, Adatkezelő egyedi engedélye és 
hozzáférési biztosítása segítségével.  

 
2. Az Adatfeldolgozó továbbá nyilatkozik arról, hogy  
 

a.) 1.d.) pontban írt tevékenysége során az érintettek személyes és 
egészségügyi adatait bizalmas adatként minősíti és akként kezeli.  

b.) Az 1.d) pont szerint végzett tevékenységekről Adatfeldolgozó 
Adatkezelő részére e-mail dokumentációt készít. 

c.) Az adatfeldolgozó munkavállalóival a személyes adatok kezelésére 
vonatkozóan  titoktartási kötelezettséget ír elő. 

 
3. Az Adatfeldolgozó nyilatkozik, hogy az általa a megbízás keretében kezelt 
személyes adatokat más célból nem kezeli, nem használja. Amennyiben 
Adatkezelő és Adatfeldolgozó 1. pontban hivatkozott szerződése megszűnik, 
Adatfeldolgozó utasítására kezelt adatokat hiánytalanul átadja, saját 
rendszerében véglegesen törli.  



 
 
4. Az Adatfeldolgozó a szoftver működéséről az 1. számú melléklet szerint 
nyilatkozik.  
 
5. Adatfeldolgozó a betegirányítási szoftver GDPR-megfeleléséről az alábbiak 
szerint nyilatkozik: 
 

a) Minden felhasználó csak saját névvel és saját jelszóval jelentkezik be a 
programba. 

b) Az adatok hozzáférése jogosultsági szintek szerint szabályozott, 
melynek kivitelezését Adatkezelő határozza meg.  

c) A szoftverben elvégzett felhasználási aktivitások naplózottak. 
d) A szoftverből az adatok letöltése korlátozott, a legmagasabb 

adminisztrátori szinthez rendelt.   
e) A nem jogi kötelezettség alapján kezelt személyes adatok érintett 

kérésére törölhetőek vagy korlátozhatóak.  
f) Hozzájárulás jogalapon kezelt adatok kezelését érintett visszavonhatja, 

a betegirányítási szoftver alkalmas ennek kezelésére.  
g) Érintett adatainak tárolása célonként történik. 
h) Érintett kérésére a kezelt adatok a szoftverből hozzáférhetők digitális 

formában, a GDPR-rendelet szerinti határidőn belül, külön fejlesztés 
nélkül.  

i) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés 
ellen. 

 
6. Adatfeldolgozó adatkezelési gyakorlata megfelel az Európai Parlament és 
az EU tanácsa 2016/679, a személyes adatok kezeléséről, védelméről szóló 
rendelkezéseinek (GDPR). 
 
7. Adatfeldolgozó adottnak tekinti, hogy Adatkezelő adatkezelési gyakorlata 
megfelel az előző pontban hivatkozott uniós adatvédelmi rendeletnek, annak 
meglétét nem vizsgálja. Adatkezelőnél a GDPR-megfelelés hiányából eredő 
károkért Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli. 
 
 
Budapest, 2018. május 25. 
           
       
                 
 
 
Adatfeldolgozó képviselője    Adatkezelő képviselője 
 


