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Adatkezelések céges nyilvántartása 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

 Név: IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. 
 Cím: 1138 Budapest, Váci út 184. 
 Cégjegyzékszám: 01-09-069650 
 Adószám: 10416114-2-41 
 Telefon, e-mail: (36-1), vihar.rendelo@ims.hu; vaci.rendelo@ims.hu 
 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@ims.hu 

Általános rendelkezések 

A jelen tájékoztató a IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. (1138 Budapest, Váci út 184., 
rövidített cégnév: IMS Kft.) (Adatkezelő) által, valamennyi telephelyén kezelt, azonosított 
vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó személyes adat kezelésére 
vonatkozik. 

A IMS Kft. magán egészségügyi szolgáltatóként elsődlegesen a betegellátás során keletkezett 

egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő 

alaptevékenységéhez kapcsolódó  adatkezelés során IMS Kft. az egészségügyi feladatainak 

[Eüak. 4.§ (1)-(2) ellátása céljából az Érintett [Eüak. 3.§. a)-b):] egészségügyi és személyes 

adatait jogszabályban meghatározott módon kezeli [Eüak. 4.§. (3):].  

Adatkezelő által kezelt egyéb adatkategóriákat a jelen dokumentum tartalmazza.  

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 
célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig. 
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Adatkezelések bemutatása 

Adatkategóriák Adatkezelés 

célja, jogalapja 

Érintettek Adatkezelési 

határidők 

Adattovábbítás 

címzettjei 

Adatbiztonsági 

intézkedések 

egészségügyi 

adatok 

egészségi állapot 

meghatározása,  

egészségügyi 

ellátás 

 

JA: írásbeli 

hozzájárulás, 

létfontosságú 

érdek 

(sürgősségi eset)  

 ellátásra 

jelentkező 

betegek, 

betegellátó, 

informatikai 

rendszer-

gazda 

egészségügyi 

jogszabály 

szerinti 

időtartamig 

ellátott 

páciensek, 

Hospitaly 

program 

elektronikusan 

jelszóval 

védett 

hozzáférés, 

papír alapon 

zárt helyen 

tárolva, 

korlátozott 

hozzáférés 

saját 

alkalmazottak 

személyes 

adatai 

munkaszerződés 

megkötése, 

munkajogviszony 

fenntartása, 

díjazás  

 

JA: jogszabályi 

kötelezettség 

teljesítése, 

hozzájárulás 

dolgozó munka-

jogviszony 

fennállása és  

megszűnést 

követő 3 év 

IMS Kft 

vezetősége, HR 

munkatárs, 

bérszámfejtés, 

adóhatóság 

elektronikusan 

jelszóval 

védett 

hozzáférés, 

papír alapon 

zárt helyen 

tárolva, 

korlátozott 

hozzáférés 

szerződéses 

munkavállalóink 

személyes 

adatai 

szerződés 

megkötése, 

jogviszony 

fenntartása, 

díjazás,  

 

JA: cég jogos 

érdeke, 

hozzájárulás 

szerződéses 

munka-

vállalók 

jogviszony 

fennállása és  

megszűnést 

követő 3 év 

IMS Kft 

vezetősége, HR 

munkatárs, 

pénzügyi  

osztály 

elektronikusan 

jelszóval 

védett 

hozzáférés, 

papír alapon 

zárt helyen 

tárolva, 

korlátozott 

hozzáférés 
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Adatkategóriák Adatkezelés 

célja, jogalapja 

Érintettek Adatkezelési 

határidők 

Adattovábbítás 

címzettjei 

Adatbiztonsági 

intézkedések 

szerződéses 

adatfeldolgozók 

személyes 

adatai 

egészségügyi 

ellátási 

szerződés 

teljesítése 

 

JA: írásbeli 

hozzájárulás 

alapján 

szerződéses 

adat-

feldolgozók,  

szerződés 

érvényessége 

alatt 

IMS Kft 

vezetősége, 

pénzügyi  

osztály, 

szerződések 

kezelője 

elektronikusan 

jelszóval 

védett 

hozzáférés, 

papír alapon 

zárt helyen 

tárolva, 

korlátozott 

hozzáférés 

 

 

 

IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. 

Dávid Julianna ügyvezető igazgató 

s.k. 
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