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Általános rendelkezések
A jelen tájékoztató a MES Magán Egészségügyi Kft. (1138 Budapest, Váci út 184., rövidített
cégnév: MES Kft.) (Adatkezelő) által, valamennyi telephelyén kezelt, azonosított vagy
azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó személyes adat kezelésére
vonatkozik.
A MES Kft. magán egészségügyi szolgáltatóként elsődlegesen a betegellátás során
keletkezett egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő
alaptevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés során MES 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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