
DR. KOVÁCS MILÁN

ADATKÉRŐ LAP

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

PÁCIENS NEVE:
LÁNYKORI NEVE:
KISKORÚ ESETÉN TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ

NEVE:
ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:
SZÜLETÉSI IDEJE:
ÉDESANYJA NEVE:
ÁLLANDÓ LAKCÍM(TELEPÜLÉS, 

IRÁNYÍTÓSZÁM, UTCA, HÁZSZÁM):
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
TAJ SZÁMA:
KÖZGYÓGY JOGOSULT-E JELENLEG?
HA IGEN, KÖZGYÓGY IGAZOLVÁNY 

SZÁMA, ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KEZDETE, 

LEJÁRATA:

Sportol-e? Ha igen, miket és mennyi 
időn keresztül űzte?

Milyen munkakörben dolgozik (fizikai, 
ülő, stb…)?
Gyógyszert szed-e rendszeresen? Ha 
igen miket?

Van ismert gyógyszerérzékenyége? Ha
igen, mi az?
Kellett-e már gyógytornára járnia? Ha 
igen, miért?
Volt-e korábban műtétje? Ha igen, 
milyen és mikor?

Adatkezelő  neve: Jómozgás  Kft.  -  Dr.  Kovács  Milán  (6723  Szeged
Szakolcai utca 1/B)



Adatkezelés  célja: (adatkezelési  tájékoztatóban  foglaltak  szerint)
egészségügyi  szolgáltatás  nyújtásához,  gyógykezeléshez  és  azok
igénybevételéhez  kapcsolódó  azonosításhoz,  kapcsolattartáshoz,
leletküldéshez,  ellátás  finanszírozás  elősegítéséhez  és  szolgáltatás
minőségének javításához szükséges adatkezelés.

Kezelt  adatok: a  fentiekben  felsorolt  megadott  adatok,  és  a  páciens
ellátása/  gyógykezelése,  illetve  szolgáltatásnyújtással  kapcsolatban
kapcsolattartása során közölt érzékeny adatok.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A személyes  adatok címzettje: Jómozgás  Kft.  -  Dr.  Kovács  Milán  és
rendelésein mindenkori asszisztense

Személyes  adatok  tárolásának  időtartama:  Egészségügyről  szóló  tv.  és
egyéb  vonatkozó  jogszabály  rendelkezései  alapján,  az  önkéntes
adatszolgáltatás  körébe  tartozó  adatok  esetén  visszavonásig,  az
adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az
Önre  vonatkozó  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok
helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az
ilyen  személyes  adatok  kezelése  ellen,  valamint  joga  van  az
adathordozhatósághoz.  Joga  van  a  hozzájárulása  bármely  időpontban
történő  visszavonásához  (amennyiben  erről  jogszabály  másként  nem
rendelkezik), amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz
(Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság)  panaszt
benyújtani.  Az  adatszolgáltatás  nem  előfeltétele  szerződéskötésnek,  a
személyes  adatok  megadására  (kivéve,  amit  jogszabály  ír  elő)  nem
köteles.  A  jogszabályban  előírt  adatszolgáltatás  elmaradása  esetén
Jómozgás Kft.  -   Dr.  Kovács Milán az életmentő szolgáltatás kivételével
jogosult a szolgáltatásnyújtást megtagadni.

Aláírásommal  tanúsítom,  hogy  az  adatkezelési  útmutatóban
foglaltakat megismertem. A fenti információkat és tájékoztatást
tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben
megjelölt  célú  kezeléséhez  önkéntesen,  minden  külső  befolyás
nélkül beleegyezésemet adom.

Szeged, _______ év ________________ hó _________nap

__________________________________

     páciens aláírása (vagy kiskorú törv. képv.)


