
Név Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Időtartalma Érintettek köre Adatok forrása

MedWorks medikai 

rendszerben tárolt 

egészségügyi adatok

lokal adatbázis

Betegdokumentáció, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997* évi 

XLVII. törvény 4.§-ban körülírt jogok és kötelezettség 

gyakorlásához és teljesítéséhez szükséges adatok 

nyilvántartása.

Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény 30. §

Az egészségügyi dokumentációt az 

adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a 

zárójelentést legalább 50 évig keli megőrizni. A 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült 

felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, 

a felvételről készített leletet a felvétel 

készítésétől számított 30 évig kell megőrizni

Az intézményünk egészségügyi 

szolgáltatásait igénybe vevő 

természetes személyek

Betegellátási adatok

Képalkotó diagnosztika - 

röntgen, mammográfia, 

CT, ultrahang

lokal adatbázis

Betegdokumentáció, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997* évi 

XLVII. törvény 4.§-ban körülírt jogok és kötelezettség 

gyakorlásához és teljesítéséhez szükséges adatok 

nyilvántartása.

Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény 30. §

Az egészségügyi dokumentációt az 

adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a 

zárójelentést legalább 50 évig keli megőrizni. A 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült 

felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, 

a felvételről készített leletet a felvétel 

készítésétől számított 30 évig kell megőrizni

Az intézményünk egészségügyi 

szolgáltatásait igénybe vevő 

természetes személyek

Betegellátási adatok

eProgeza felhő alapú

Betegdokumentáció, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997* évi 

XLVII. törvény 4.§-ban körülírt jogok és kötelezettség 

gyakorlásához és teljesítéséhez szükséges adatok 

nyilvántartása.

Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény 30. §

Az egészségügyi dokumentációt az 

adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a 

zárójelentést legalább 50 évig keli megőrizni. A 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült 

felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, 

a felvételről készített leletet a felvétel 

készítésétől számított 30 évig kell megőrizni

Az intézményünk egészségügyi 

szolgáltatásait igénybe vevő 

természetes személyek

Betegellátási adatok

Trace Line felhő alapú

Betegdokumentáció, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997* évi 

XLVII. törvény 4.§-ban körülírt jogok és kötelezettség 

gyakorlásához és teljesítéséhez szükséges adatok 

nyilvántartása.

Az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény 30. §

Az egészségügyi dokumentációt az 

adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a 

zárójelentést legalább 50 évig keli megőrizni. A 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült 

felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, 

a felvételről készített leletet a felvétel 

készítésétől számított 30 évig kell megőrizni

Az intézményünk egészségügyi 

szolgáltatásait igénybe vevő 

természetes személyek

Betegellátási adatok

CT-ECOSTAT felhő alapú Pénzügyi számviteli és ügyviteli rendszer 2000. évi C. törvény a számvitelről

Az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti 

jelentést, valamint az azokat alátámasztó 

leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a 

naplófőkönyvet, vagy más, a törvény 

követelményeinek megfelelő nyilvántartást 

olvasható formában legalább 8 évig köteles 

megőrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül 

és közvetetten alátámasztó számviteli 

bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az 

analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat 

is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a 

könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

visszakereshető módon megőrizni.

Intézményünk belső és külső 

gazdasági partnerei

Pénzügyi, számviteli és 

ügyviteli adatok bizonylat 

alapján

JDOLBER lokal adatbázis Humánerőforrás rendszer 2012 I. trv. (Mt.) 10 §.

1997. évi LXXXI. tv. 99/A§, 1997. évi LXXX. tv 

44. § (1)  munkaügyi iratok esetében a 

kötelező megőrzési idő az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését követő öt év. A többi 

munkaügyi irat esetében az érintett 

munkavégzésre irányuló jogviszonya 

megszűnését követő 3 év 

Intézményünk dolgozói és 

szerződéses partnerei

Bérszámfejtési és 

munkaügyi adatok


