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Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás
A személyes egészségkártya egy magas szintű informatikai szolgáltatás, amely segítséget nyújt megőrizni és
javítani az Ön egészségét. Amennyiben úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, akkor biztonságosan
oszthat meg adatokat a kezelőorvosaival, foglalhat időpontot egy-egy rendelésre, orvostechnikai eszközök
által mért adatokat továbbíthat az orvosának. Az adattovábbítások lehetővé tétele, engedélyezése az
ügyfelek kizárólagos joga. A csatlakozás önkéntes, és később a tagság bármikor megszüntethető.
A NautiCom rendszer szolgáltatásai az Egészségkártya Kft.1 által validált2 egészségkártya felhasználói fiókkal
vehetők igénybe. Ezáltal a NautiCom és az Egészségkártya Kft. által biztosított számítógépes rendszer
működése szükségszerűen összekapcsolódik. A szolgáltatások működése a két cég együttes – az adatkezelés
lényeges körülményeit összefoglaló – Adatvédelmi Tájékoztatójában tömör és átlátható módon kerül
bemutatásra.
Az újonnan létrehozott egészségkártya fiókomat első elektronikus bejelentkezésemmel rövid időn belül
élesítem. Egyúttal rendelkezem a később beérkező orvosi dokumentumaim gyógykezelés céljából történő
elérhetőségéről.
A nyomtatott füzet formájában rendelkezésemre bocsátott Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam, a
szóbeli tájékoztatást megértettem, és a kérdéseimre megnyugtató válaszokat kaptam.

Tudomásom van arról, hogy jelen egészségügyi szolgáltató:
Név:
Cím:
az E-Consult 2000 Kft által üzemeltetett NautiCom informatikai rendszert alkalmazó intézmény.
Az Egészségkártya Kft., mint adatkezelő tevékenységével kapcsolatos Adatvédelmi Tájékoztatót
megismertem, és ott leírtak szerint személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Tudomásom van
róla, hogy e hozzájárulásomat írásban, egy nyomtatvány kitöltésével visszavonhatom.
E nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás során felvett személyes
egészségügyi adataimat a NautiCom rendszert üzemeltető informatikai szolgáltató (E-Consult 2000 Kft.)
mint adatkezelő részére továbbítsák, amely azokat elektronikus formában tárolja és kezeli. A rám vonatkozó
adatok kezelésének célja az intézmények közötti, gyógykezelés céljából történő adatmegosztás, a pénzügyi
elszámolás és a betegellátás-szervezés informatikai eszközökkel történő támogatása. Tudomásom van róla,
hogy a hozzájárulásomat írásban, egy nyilatkozat kitöltésével bármikor visszavonhatom. Ebben az esetben
a rólam korábban gyűjtött adatokat a felhasználói fiókommal együtt a rendszerből törlik.3Tudomásul
veszem, hogy az Egészségkártya Kft. egyes fizetős szolgáltatásainak igénybevétele esetén részemre
elektronikus számla kerül kiállításra. Az e-számla az Egészségkártya Regisztrációs Adatlapon megadott email címre kerül megküldésre, melynek befogadásához hozzájárulok.
Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Egészségkártya Kft., illetve az E-Consult 2000 Kft. az általam
jelen hozzájáruló nyilatkozat alapján megadott (és a későbbiekben - azok esetleges megváltoztatása után)
adataim alapján részemre a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot,
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illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével, így különösen
elektronikus levelezés útján.
Kelt: ________________, 20__. __________ __.

.............................................................
Ügyfél aláírása
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authentikálást végző személy által megerősített, jóváhagyott
3
Az adattörlés nem érinti a kórházakban, rendelőintézetekben tárolt adatokat, azok továbbra is az Ön
rendelkezésére állnak gyógykezelés céljából. A NautiCom rendszer egy az egészségügyi ellátó hálózattól
független informatikai rendszer.
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