XIII. A védőnői tevékenység adatkezelése- Hetvehely
ADATKEZELŐ: Hetvehely Község Önkormányzata – Védőnői Szolgálat
Az adatokat személyesen és zárt módon kezeli: Magyar Eszter védőnő
A védőnő egészségügyi szakszemélyzet, így az egészségügyi törvény által megszabott szakmai
titoktartási kötelezettség terheli, munkáját a védőnői szakmai irányelvek alapján végzi. A védőnői
munka önállóan végzett egészségügyi tevékenység, a munkavégzése során általa kezelt személyes
gondozotti adatokat – különösen az egészségügyi adatokat - így még munkáltatójával sem osztjaoszthatja meg.
A védőnői tevékenységet jogszabály szabályozza, annak igénybevétele – így az adatszolgáltatás nem egyéni döntés, hanem jogszabályi kötelezettség. A védőnő által kezelt adatok körét, a
használt nyomtatványok adattartalmát szintén jogszabályok határozzák meg.

1/XIII. Várandósgondozás adatkezelése
1/XIII. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái

o

Személyes adatok
kategóriái

Védőnői szolgálat – várandósgondozás adatkezelése
Várandós anya
Legközelebbi hozzátartozó (férj, élettárs, egyéb)
A gondozásban részt vevők:
• a várandósgondozást végző felelős személy
• a várandósgondozást végző háziorvos
• a várandósgondozást végző védőnő
• a választani tervezett és a területi ellátási kötelezettséget
vállalt házi gyermekorvos
A várandósságot megállapító orvos
A várandós anya személyazonosító adatai:
• természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve,
anyja neve, születési helye és ideje)
• lakcíme (lakhely, tartózkodási hely)
• TAJ-száma
• aláírása
Nem kötelezően megadott adatok az anyáról:
• foglalkozása, munkahelye, végzettsége;
• elérhetősége (telefon, e-mail cím);
Nem kötelezően megadott adatok a legközelebbi hozzátartozóról:
• neve, telefonszáma, címe
• férj/élettárs foglalkozása, munkahelye
A várandós anya várandósságával összefüggésben álló minden
egyéb adata, egészségügyi adatai, pld.:
• előző terhességek és szülések adatai
• vizsgálatok időpontjai, eredményük
• várandósság rizikó-besorolása
• anamnézis, vizsgálati eredmények, beutalások, diagnózisok
• a gondozás során felvett adatok, vizsgálati eredmények
• családban
előforduló
betegségeket,
fejlődési
rendellenességeket és öröklődő megbetegedéseket
• szülés várható időpontja
• munkahelyi ártalmak
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a védőnői látogatás során felvett adatok, a családra
vonatkozó olyan adatok, melyek a várandóssággal és a
születendő gyermek életének, egészségének védelmével
összefüggésben lehetnek
A várandós gondozásában részt vevők adatai:
• név, szolgáltató neve
• elérhetőség: cím, telefon, e-mail cím
• pecsétszám (orvos)
• aláírás
A várandósságot megállapító orvos:
• neve
• pecsétszáma
A magzati élet és a várandós anya védelme.
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
2015. évi CXXIII. tv.
1997. évi CLVI. tv.
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet
Személyes adatok különleges kategóriája – 9. cikk (2)h
(egészségügyi vagy szociális ellátás nyújtása, tagállami jog
alapján)
Érintett hozzájárulása 6. cikk (1)a (a nem kötelező adatok
tekintetében)
Várandós anya
Jogszabály szerint kötelező az adatszolgáltatás, az
együttműködés, kivéve a nem kötelezően megadott adatok
esetében.
„A védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon
körülményekről tájékoztatja a felelős személyt, amelyek
befolyásolhatják a magzat egészséges fejlődését.” - 26/2014. (IV.
8.) EMMI rendelet 5. § (2)
•

o
o

Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja

o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

Az adattovábbítás kizárólag az egészségügyi jogszabályok
betartása mellett megengedett. Ennek keretében jogszabályi
kötelezettsége teljesítése keretében adatot szolgáltat védőnőnk
az ÁNTSZ számára (elektronikusan a VOIR tesztüzemű rendszeren
keresztül is).

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes, korlátozott
körű személyes adatok célhoz kötött megosztását (pld. internet /
telekommunikációs szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos
érdekünk érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Az egészségügyi jogszabályok alapján 50 évig őrzi a védőnő az
adatokat.

2/XIII. Újszülött- és gyermekgondozás személyes adatainak kezelése
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2/XIII. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái
o

Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

Védőnői szolgálat – újszülött- és gyermekgondozás adatkezelése
Gyermek
Eltartó / szülő (anya, apa)
Házi gyermekorvos
A gyermek személyazonosító adatai:
• természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve,
anyja neve, születési helye és ideje)
• lakcíme
• TAJ-száma
A gyermek gondozásának, körülményének adatai:
• születés körülményei, adatai
• újszülött státusz és epikrízis
• környezeti státusz
• bölcsőde, óvoda, iskola
• eltartó személye, gondozásba vétel
• védőoltások, idejük
• kiállott betegségek, idejük
• szűrések, szűrővizsgálatok eredményei, idejük, veleszületett
fejlődési
rendellenességek,
(szellemi)
károsodás,
anyagcserezavar
• kórházi ápolás adatai, diagnózisok
Az eltartó / apa adatai:
• név
• születési éve
• nem kötelező: foglalkozása és munkahelye; elérhetősége
(telefon, e-mail)
Az anya adatai:
• név
• születési éve
• nem kötelező: foglalkozása és munkahelye; elérhetősége
(telefon, e-mail)
• előző terhességek és szülések adatai
• gyermekgondozási segély időpontja, időtartama
A védőnői látogatás során felvett adatok:
• a családra vonatkozó olyan adatok, melyek a gyermek
életének, egészségének védelmével összefüggésben lehetnek
A házi gyermekorvos adatai:
• név, szolgáltató neve
• pecsétszám (orvos)
A gyermek egészségének védelme, egészséges fejlődésének
biztosítása. Népegészségügyi cél (kötelező védőoltások).
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
2015. évi CXXIII. tv.
1997. évi CLVI. tv.
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
Személyes adatok különleges kategóriája – 9. cikk (2)h
(egészségügyi vagy szociális ellátás nyújtása, tagállami jog
alapján)
Érintett hozzájárulása 6. cikk (1)a (a nem kötelező adatok
tekintetében)
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o
o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

Eltartó / szülő
Jogszabály szerint kötelező az adatszolgáltatás, az
együttműködés, kivéve a nem kötelezően megadott adatok
esetében.
„A védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon
körülményekről tájékoztatja a felelős személyt, amelyek
befolyásolhatják a magzat egészséges fejlődését.” - 26/2014. (IV.
8.) EMMI rendelet 5. § (2)
Az adattovábbítás kizárólag az egészségügyi jogszabályok
betartása mellett megengedett. Ennek keretében jogszabályi
kötelezettsége teljesítése keretében adatot szolgáltat a védőnő az
ÁNTSZ számára.

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes, korlátozott
körű személyes adatok célhoz kötött megosztását (pld. internet /
telekommunikációs szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos
érdekünk érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Az egészségügyi jogszabályok alapján 50 évig őrzi a védőnő az
adatokat.

3/XIII. Általános iskolai védőnői tevékenység adatkezelése
3/XIII. Adatkezelés
o

Érintettek kategóriái

o

Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

Védőnői szolgálat – általános iskolai védőnői tevékenység
adatkezelése
Gyermek
Törvényes képviselő / szülők
A gyermek személyazonosító adatai:
• természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve,
anyja neve, születési helye és ideje)
• lakcíme
• TAJ-száma
A gyermek egészségügyi és iskolai védőnői gondozásának adatai:
gondozásának, körülményének adatai:
• betegségek
• allergia
• oltások adatai, idejük
• évenkénti védőnői szűrés eredményei (magasság, testsúly,
vérnyomás, mellkörfogat, látás, hallás, fejtetvesség).
Szülő / törvényes képviselő:
• név
• nem kötelező: elérhetősége (telefon)
A gyermek egészségének védelme, egészséges fejlődésének
biztosítása. Népegészségügyi cél (kötelező védőoltások).
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
2015. évi CXXIII. tv.
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o
o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

1997. évi CLVI. tv.
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
Személyes adatok különleges kategóriája – 9. cikk (2)h
(egészségügyi vagy szociális ellátás nyújtása, tagállami jog
alapján)
Érintett hozzájárulása 6. cikk (1)a (a nem kötelező adatok
tekintetében)
Területi védőnő, szülő
Jogszabály szerint kötelező az adatszolgáltatás, az
együttműködés, kivéve a nem kötelezően megadott adatok
esetében.
„A védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon
körülményekről tájékoztatja a felelős személyt, amelyek
befolyásolhatják a magzat egészséges fejlődését.” - 26/2014. (IV.
8.) EMMI rendelet 5. § (2)
Az adattovábbítás kizárólag az egészségügyi jogszabályok
betartása mellett megengedett. Ennek keretében jogszabályi
kötelezettsége teljesítése keretében adatot szolgáltat a védőnő az
ÁNTSZ számára.

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes, korlátozott
körű személyes adatok célhoz kötött megosztását (pld. internet /
telekommunikációs szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos
érdekünk érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Az iskolai védőnő az adatokat a gyermek oktatási intézményből
való kikerüléséig kezeli, ezt követően továbbítja a gyermek
oktatását átvevő intézmény védőnőjének. Az egészségügyi
jogszabályok alapján 50 évig őrzi a védőnő az adatokat.

4/XIII. Óvodavédőnői tevékenység adatkezelése
4/XIII. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái
o

Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

Védőnői szolgálat – óvodai védőnői tevékenység adatkezelése
Gyermek
Törvényes képviselő / szülők
A gyermek adatai:
• neve, lakcíme
• rendellenesség, fejlődésbeli elmaradás, indokolt kivizsgálásra
történő továbbküldés
• szűrővizsgálatok (pld. fejtetvesség) eredménye, adatai
Szülő / törvényes képviselő:
• neve, lakcíme
A gyermek egészségének védelme, egészséges fejlődésének
biztosítása. Óvodai egészségnevelés.
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
2015. évi CXXIII. tv.
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o
o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

1997. évi CLVI. tv.
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
Személyes adatok különleges kategóriája – 9. cikk (2)h
(egészségügyi vagy szociális ellátás nyújtása, tagállami jog
alapján)
Területi védőnő, óvoda
Jogszabály szerint kötelező az adatszolgáltatás, az
együttműködés.
„A védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon
körülményekről tájékoztatja a felelős személyt, amelyek
befolyásolhatják a magzat egészséges fejlődését.” - 26/2014. (IV.
8.) EMMI rendelet 5. § (2)
Az adattovábbítás kizárólag az egészségügyi jogszabályok
betartása mellett megengedett. Ennek keretében jogszabályi
kötelezettsége teljesítése keretében adatot szolgáltat a védőnő az
ÁNTSZ számára.

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes, korlátozott
körű személyes adatok célhoz kötött megosztását (pld. internet /
telekommunikációs szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos
érdekünk érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Az óvodai védőnő az adatokat a gyermek oktatási intézményből
való kikerüléséig kezeli, ezt követően továbbítja a gyermek
területi védőnőjének. Az egészségügyi jogszabályok alapján 50
évig őrzi a védőnő az adatokat.
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