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Adatkezelési tájékoztatónk összegzi mindazon információkat, amelyek segítségével Ön 
megismerheti hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános 
Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján, amennyiben felhasználóként 
regisztrál a Dokivideo portálra. 
 

1. Kihez fordulhat? 

 
A Dokivideo webalkalmazás igénybevétele során az adatkezelő a Patient-Record Kft. A 
webalkalmazás igénybevétele két formában történik: 

1) az Egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyek/szervezetek Adatfeldolgozási 
Szerződés megkötésével vehetik igénybe az alkalmazást 

2) a Páciensek pedig az alkalmazás igénybevételéhez regisztrálnak az alkalmazás 
felületén. 

A fenti folyamatok során megadott adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseivel az 
adatkezelőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségi adatokon keresztül. 
 
Patient-Record Kft. 

Kapcsolattartó neve: Molnár Péter 

Levelezési cím: 1061 Budapest, Király u. 26. 1.em. HubHub 

Tel.: +36 30 841 2320 

E-mail cím: info@dokivideo.hu 

Honlap cím: https://dokivideo.hu/ 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Molnár Péter, 
peter@cursorinsight.com 
Adatvédelmi Szabályzat elérhető az alábbi linken: 
https://app.dokivideo.hu/assets/hu/data-handling.pdf 

 

2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el? 

 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait 

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács 
rendeletének (GDPR), és 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.), illetve 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint 
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvtv.) 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 

rendelkezései szerint kezeljük. 
 

https://app.dokivideo.hu/assets/hu/data-handling.pdf
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3. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg? 

 
A Dokivideo alkalmazás igénybevételével kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket 
végezzük: 

1) az egészségügyi szolgáltatókkal a Dokivideo webalkalmazás használata 
érdekében Adatfeldolgozási Szerződés kerül megkötésre, ezen Szerződés 
előkészítéséhez és a Szerződésből adódó jogok és kötelezettségek érvényesítése 
és teljesítése érdekében végzett adatkezeléseink. 

2) a regisztrációhoz megadott személyes adatokat az internet alapú portál 
működtetése céljából végzett adatkezelésünk. 
 

3.1. Az adatfeldolgozási szerződés megkötése és teljesítése 

 
Milyen adatokról 

van szó? 
Miért vesszük fel? 

Mi az adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

- szerződő 
szolgáltató 
neve 

- működési 
engedélyének 
száma 

Az adatfeldolgozási 
szerződés 
teljesítése 

Az orvos 
(egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó) 
felhasználó itt 
megadott adatait az 
adatfeldolgozási 
szerződés teljesítése 
érdekében kezeljük 
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) 
pontja szerint] 

Az orvos (egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó) 
szerepkörű felhasználó 
itt megadott adatait a 
szerződés fennállásáig, 
majd pedig a szerződés 
megszűnését követően a 
jogviszonyból 
esetlegesen származó 
jogi igények 
érvényesítésének 
határidejéig vagy az 
általános elévülési időig 
kezeljük. 
A törlésre a 
szerződésben 
szabályozott módon 
kerül sor. 

- szerződés 
adatai 

- név 

- e-mail cím 

Orvos 
(egészségügyi 
szolgáltatást 
nyújtó) szerepkörű 
azonosító 
létrehozása, 
valamint 
amennyiben az 
egészségügyi 
szolgáltató saját 
magára nézve köti 
meg az 
adatfeldolgozási 
szerződést, úgy az 
időpontfoglásról 
szóló értesítés 
kiküldhetősége 
érdekében. 
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- szakvizsga 
megléte 

- működési 
engedély 
érvényessége 
és száma (az 
orvosok 
esetében 
pecsétkódja) 

Orvos 
(egészségügyi 
szolgáltatást 
nyújtó) szerepkör 
jogalapjának 
igazolhatósága 
érdekében 

- számlázás 
adatkörei 
(amennyiben 
díjköteles 
szolgáltatást 
vesz igénybe) 

A jogi előírásoknak 
megfelelő kifizetés 
teljesíthetősége 
érdekében 

Jogi kötelezettség 
teljesítése 
[GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pontja szerint, illetve Áfatv. 
169. §, valamint az Ekertv. 
13/A. § (2) bekezdése 
alapján] 

A pénzügyi 
jogszabályok által előírt 
kötelező bizonylat-
megőrzési idő leteltéig 
legalább 8 év 
[a Szvtv. 169. §-a alapján] 

- mobiltelefons
zám 

SMS küldése, az 
időpontfoglalásról 
kiértesítése 
érdekében 

Önkéntes hozzájárulás 

Az önkéntes 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
legfeljebb az Önre 
vonatkozó 
adatfeldolgozási 
szerződés fennállásáig. 

 
Az Dokivideo portálra történő regisztráció adatfeldolgozási szerződés megkötésén 
alapul. Ezt az adatfeldolgozási szerződést megkötheti 

a) a magánpraxist működtető orvos (egészségügyi szolgáltatást nyújtó) saját maga 
részére, 

b) a magánpraxist működtető orvos (egészségügyi szolgáltatást nyújtó) saját maga 
és/vagy közreműködői részére 

c) egészségügyi szolgáltatást nyújtó klinika közreműködői részére. 
 
Amennyiben az adatfeldolgozási szerződést megkötni kívánó egészségügyi szolgáltató 
saját részre regisztrál, ebben az esetben mi adatkezelői minőségünkben járunk el a 
szerződéskötéshez és a szerződéses jogviszony fenntartásához közvetlenül hozzátartozó 
adatkörök vonatkozásában. 
Amennyiben az adatfeldolgozási szerződés egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
szervezettel/intézménnyel jön létre, és ez alapján az egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
szervezet/intézmény közreműködőinek regisztrálása történik, mi adatfeldolgozóként 
járunk el az Ön adatai kezelése során, hiszen az adatfeldolgozási szerződés 
megkötésével létrejön a szerződést megkötő Partnerrel az adatfeldolgozási jogviszony 
is, így ezen jogviszony alapján a szerződést kötő Partner dönt arról, hogy mely 
munkavállalói (közreműködői) regisztrációját végezzük el, és a regisztráció alapján 
létrejövő profilokat meddig tartsuk fenn. 
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A velünk adatfeldolgozási szerződést kötő egészségügyi szolgáltató személy/szervezet a 
szerződéskötéshez csatolja 

- az Egészségügyi Hatóságtól kapott működési engedélyének számát, lejárati 
idejét, szakmakódjait 

- a működtetni kívánt szakrendelés típusát, a heti időbeosztást, az egyes slot-
ok hosszát 

- megadja a saját és/vagy – előzetes tájékoztatásukat követően – a 
közreműködő orvosainak (egészségügyi szolgáltatást nyújtóinak) nevét, e-
mail címét, működési engedélyük számát (orvosok esetében pecsétkódját), 
időtartamát. 

Ezt követően Helpdesk-ünk regisztrálja az orvos (egészségügyi szolgáltatást nyújtó) 
felhasználókat. 
 
3.2. Az internet alapú portál működtetése 

 
Milyen adatokról 

van szó? 

Miért vesszük 
fel? 

Mi az adatkezelés 
jogalapja? 

Meddig tároljuk? 

- e-mail cím 
(kötelező) 

Beazonosítás 

A szerződést kötő 
egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó 
felhasználók 
esetében az 
adatfeldolgozási 
szerződés teljesítése 
érdekében kezeljük 
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) 
pontja szerint], 

egyebekben pedig 
adatfeldolgozóként 
járunk el az 
adatkezelő jogos 
érdeke alapján [GDPR 
6. cikk (1) bek. f) pontja 
szerint]. 

Az orvos (egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó) 
szerepkörű felhasználók 
adatainak megőrzése a 
platformon az 
adatfeldolgozási 
szerződés fennállásáig 

tart (amennyiben 
jogvita keletkezne 
esetlegesen a 
szerződéses partnerek 
között, akkor a 
szerződés megszűnését 
követően a jogi igények 
érvényesítésének 
határidejéig vagy az 
általános elévülési 
időig). A szerződésben 
szabályozott módon 
kerülnek a felhasználói 
regisztrációk törlésre. 

- név 

- telefonszám* 

Kapcsolattartás 
(rendszeres és 
azonnali jellegű 
információ-
áramlás 
elősegítése) 

- felhasználói jelszó 

A személyes 
adatok védelme 
illetéktelen 
hozzáférésektől 

A páciens A páciens szerepkörű 



 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Dokivideo webalkalmazás igénybevétele kapcsán 

2021. 02. 19. 
 

5 

 

- felhasználó 
szerepkör 
(orvos/páciens) 

A portál 
megfelelő 
szolgáltatásaihoz 
történő 
hozzáférés 
érdekében 

szerepkörű 
felhasználók 
regisztrációja 
önkéntes 
hozzájáruláson 
alapul [GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pontja szerint] 

felhasználók adatait a 
hozzájárulás 
visszavonásáig őrizzük 
meg azzal, hogy a róluk 
tárolt egészségügyi 
adatok kezelőjét a 
hozzájárulás 
visszavonásáról 
értesítjük, és a 
gyógykezelés érdekében 
szükséges adatok 
mentésére a figyelmét 
30 napos határidővel 
felhívjuk. Az adatokat 
ennek megtörténte 
után, legkésőbb 30 nap 
múlva töröljük. 

- a szolgáltatás 
igénybevételének 
metaadatai, 
úgymint a 
szolgáltatás 
típusa, a 
szolgáltatás 
előfizetőjének 
vagy 
felhasználójának a 
szolgáltatás 
igénybevételéhez 
szükséges 
azonosító adatait, 
a szolgáltatás 
igénybevételének 
dátumát, kezdő és 
záró időpontját, a 
regisztrációhoz 
használt IP-címét 
és portszámát, az 
igénybevételnél 
használt IP-címét 
és portszámát, a 
felhasználói 
azonosítót 

A platformmal 
való kapcsolat 
létrejötte 
érdekében. 

Jogi kötelezettség 
teljesítése 
[GDPR 6. cikk (1) bek. c) 
pontja alapján, valamint 
az Ekertv. 13/B. § (2) 
bekezdés szerint] 

Azok keletkezésétől 
számított 1 évig. 

* opcionális 
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A páciens szerepkörű regisztráció a honlapról megtehető. A megadott személyes adatok 
kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, ezért bármikor következmények nélkül 
visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulásának visszavonásakor az 
egészségügyi szolgáltatóját (ha van ilyen) értesítjük és 30 napot adunk számára arra, 
hogy az esetlegesen, az Ön gyógykezelése érdekében szükséges adatokat mentse az 
általa előírás szerint használt egészségügyi informatikai rendszerbe. Ezt követően 
hajtjuk végre a törlést. A 30 napos késedelemre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
alapján az adatkezelő jogos érdekéből kerül sor, illetve a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) 
pontja felhatalmazása alapján. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a távrendelési szolgáltatás során az Ön által feltöltött (hang, videó), 
vagy elektronikusan megadott, begépelt, bármilyen módon rögzített adatainak kezelője 
az az egészségügyi szolgáltató, amelynek a távrendelésére időpontot foglalt. A 
szolgáltató a távrendelésre történő első jelentkezéskor köteles Önt az adatkezelési 
szabályokról tájékoztatni, még mielőtt a jelentkezését elfogadta volna. Ön a tájékoztató 
függvényében dönthet arról, hogy igénybe kívánja-e venni a továbbiakban is ezt a 
szolgáltatást. 
 
A Dokivideo webalkalmazáshoz tartozó jelszavát és azonosítóját gondosan őrizze meg, 
és semmilyen körülmények között ne adja sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel át 
ezen adatokat illetéktelen személy számára. A jelszó és az azonosítójának gondatlan 
megőrzéséből származó károkért, adatvesztésért, adatvisszaélésért önállóan felel. 
Amennyiben visszaélés gyanúját észleli haladéktalanul jelezzen felénk (vö.: jelen 
adatkezelési tájékoztató 1. pontja). 
 

4. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát? 

 
A Dokivideo alkalmazás használata kapcsán az Ön személyes adatát jelen Adatkezelési 
tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő és az általa alkalmazott 
adatfeldolgozók ismerhetik meg, valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát 
átadjuk, vagy továbbítjuk (együttesen címzettek). 
 
4.1. Adatátadás szervezeten belül 
 
Cégünkön, mint adatkezelő szervezeten belül nem történik adatátadás. A Dokivideo 
webalkalmazás igénybevételéhez kötődő adatkezelési folyamatok erre kijelölt 
munkatársunkhoz tartozik. 
 
4.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre 

 
Részünkről a Dokivideo webalkalmazás igénybevételéhez kapcsolt adatkör 
vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást. 
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5. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót? 

 
Az adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a Dokivideo alkalmazás 
üzemeltetéséhez kötődő résztevékenységek kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat: 
 

Adatfeldolgozó megnevezése: Cursor Hungary Kft. 

Adatfeldolgozáshoz tartozó 
adatkezelési műveletek 
megnevezése: 

IT tevékenységek, mint például távfelügyelet, szerver 
hosting, fejlesztések, support, adminisztratív 
támogatás. 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Contabo Gmbh. 

Adatfeldolgozáshoz tartozó 
adatkezelési műveletek 
megnevezése: 

GDPR kompatibilis szerverszolgáltatás 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Amazon Ltd. 

Adatfeldolgozáshoz tartozó 
adatkezelési műveletek 
megnevezése: 

Adattárolás felhőszolgáltatónál 

 

6. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból? 

 
Amennyiben Ön az adatfeldolgozási szerződést megkötő Partner, akkor az Önről kezelt 
adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk. 
Amennyiben az Ön munkáltatója az adatfeldolgozási szerződést megkötő Partner úgy az 
Önről kezelt adatköröket a Munkáltatójától, mint adatkezelőtől kapjuk meg. 
 

7. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során? 

 
Nem. 
 

8. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása? 

 
A Patient-Record Kft. portáljára történő páciens szerepkörű regisztráció önkéntes 
hozzájáruláson alapul. Amennyiben Ön nem szolgáltatja az adatokat és az azok 
kezeléséhez szükséges hozzájárulást nem adja meg, ez semmilyen hátrányos jogi 
következménnyel nem jár Önre nézve, viszont az alkalmazást nem tudja igénybe venni. 
 
Az orvos (egészségügyi szolgáltatást nyújtó) szerepkörű érintettek vonatkozásában 



 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Dokivideo webalkalmazás igénybevétele kapcsán 

2021. 02. 19. 
 

8 

 

- amennyiben az Ön munkáltatója az adatfeldolgozási szerződést megkötő 
Partner úgy saját személyes adataik kezelésével kapcsolatos kifogásaikat a 
munkahelyüknél (munkáltatójuknál) terjeszthetik elő, 

- amennyiben Ön orvosi (egészségügyi szolgáltatást nyújtó) saját praxisára 
kíván ilyen szerződést kötni, akkor a szerződés megkötése ugyan önkéntes 
lehetőség, ugyanakkor a szerződés az adatfeldolgozási szerződésben 
megkívánt adatszolgáltatással jön létre, hiszen a szerződés teljesíthetőségét 
tenné lehetetlenné az adatszolgáltatás elmaradása. 

 

9. Milyen jogai vannak Önnek? 

 
A regisztrációja (felhasználói azonosítója használata) kapcsán Önt az alábbi jogok illetik 
meg: 
1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az 
Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és 
közzétételével biztosítjuk. 
2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre 
szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni. 
3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes 
adataiban, jogában áll javítást kérni. 
4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az 
önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az 
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, 
továbbá jogos érdeken, adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más 
elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak 
törlését. 
5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor 
tiltakozhat. 
6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt 
adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. 
jogi igény érvényesítéséhez. 
7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni. 
 

10. Milyen jogorvoslattal élhet? 

 
10.1. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: 

Név: Molnár Péter 

Cím: 1061 Budapest, Király u. 26. 1.em. HubHub 

Tel.: +36 30 841 2320 

E-mail: peter@cursorinsight.com 

 
Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és köztünk, mint 
adatkezelő között. 
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10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi 
elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Tel.: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
10.3. Bírósághoz fordulhat 
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, 
akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi 
honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

