
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ egészségfejlesztéshez kapcsolódó kutatásban történő részvételhez 
kapcsolódóan 
 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény alapján a Bethesda Gyermekkórház a megismert személyes adatokat többet között az 
egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása érdekében tárolja és őrzi meg a 
jogszabályokban meghatározott ideig. A fenti célok megvalósulásának elősegítése, továbbá a hatékony 
és gyors kapcsolattartás érdekében a páciensek, törvényes képviselők, szülők hozzájárulásával 
kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail) is rögzítésre kerültek.  
 
Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó kutatás során - összhangban a GDPR (50) Preambulum cikkében, 
5. cikk (1) bekezdés b) pontjában, illetve 89. cikkében foglaltakkal - a fentiekben megismert 
kapcsolattartási elérhetőségeken hibrid kutatásban zajló részvételre irányuló felkérés történik. A 
kérdőívkitöltés hatékonyságának növelése céljából a kutatásban résztvevők körében 
nyereménysorsolás meghirdetésére kerül sor, egyúttal a nyeremény kiosztásához szükséges személyes 
adatok kezelésére. A kérdőíves felmérésben és nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, ezen 
cél esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása.  
 
A kutatás során felvett adatok elemzési eredménye anonimizálásra kerül, kapcsolatuk a pácienssel, 
törvényes képviselővel, szülővel nem állítható helyre. Az adatok felvételét végző személy és a felvett 
adatokat tartalmazó kérdőívet kiértékelő személy különböző, a kiértékelő nem tud az adathoz 
érintettet kapcsolni. A kutatási cél teljesítését követően, a kutatási anyag, publikáció alátámasztása a 
kutatás anonimizált eredményével történik.  
 
A Bethesda Gyermekkórház, mint Adatkezelő a GDPR, illetve az Infotv.-ben megfogalmazott általános 
adatvédelmi elveket, szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az Adatkezelési Keretszabályzatban 
rögzíti. Jelen Adatkezelési Tájékoztató elválaszthatatlanul együtt értelmezendő az Adatkezelési 
Keretszabályzattal és az Egészségügyi Adatkezelési Szabályzattal. Amennyiben jelen Adatkezelési 
Tájékoztató speciális rendelkezést nem tartalmaz, az Adatkezelési Keretszabályzatban és Egészségügyi 
Adatkezelési Szabályzatban rögzített általános szabályok az irányadók. A hivatkozott szabályzatok 
elérhetők: https://www.bethesda.hu/rolunk/kozerdeku-szabalyzatok-letoltheto-dokumentumok/ 
 
Az adatkezeléssel érintett személyek: A páciensek, törvényes képviselők, akik megfelelnek a kutatás 
célcsoportjának (2021. május és 2022. május között ellátott betegek) és kapcsolattartási adatokat 
adtak meg.  
 
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: páciens neve, neme, születési ideje, lakhelyének 
irányítószáma, kapcsolattartási adatok, a nyeremény kiosztásához szükséges személyes adatok. 
 
A személyes adatok kezelésének célja: Egészség-edukációs terv, koncepció kialakítása a fiatal 
generáció egészségértésének fejlesztéséért céljából kérdőíves adatgyűjtés és –elemzés. A 
szülő/törvényes képviselő hozzájárulása alapján a nyereményjátékben történő részvétel.  
 
Adatkezelési műveletek leírása: A páciensek, törvényes képviselők, szülők által megadott 
kapcsolattartási elérhetőségeken megkeresés történik kérdőív kitöltésére. A kérdőívek később 
kielemzésre kerülnek. A nyereményjáték során a nyereményjátékban önkéntesen résztvevők adatai 
addig kerülnek kezelésre, amíg a nyeremények kiosztásra nem kerülnek.  

https://www.bethesda.hu/rolunk/kozerdeku-szabalyzatok-letoltheto-dokumentumok/


 
  
A személyes adatok tárolásának időtartama: A kutatási cél teljesítéséig és a nyeremények átadásáig. 
(Kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő) 
 
Adatfeldolgozó megnevezése:  SZINAPSZIS Piackutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(4026 Debrecen, Csemete u. 20.) 
 


