ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A TÉRÍTÉSES BETEGSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
KAPCSÁN

Bárki jogosult az AMS Betegszállító Kft-től (a továbbiakban: Társaság) térítéses
betegszállítást rendelni, amennyiben arra nem a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 17. §-a keretében kerül sor.
A Társaság által a betegszállítás teljesítéséhez kért adatokat a megrendelőnek
kötelezően meg kell adni, tekintettel arra, hogy a beteg szállításáról ki kell tölteni
a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó
betegszállítási adatlapot, az adatok megadása nélkül a betegszállítást teljesíteni
nem tudjuk.
Társaságunk teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a
természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad
áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Név / cégnév:

AMS Betegszállító Kft.

Adatkezelő képviselője:

Veres Attila ügyvezető

Székhely:

1135 Budapest, Lehel út 61.

Adószám:

14971127-2-41

Telefonszám:

06-1-3104-104, 06-1-2900-404

E-mail cím:

info@amsmento.hu

Weboldal megnevezése, címe:

www.amsmento.hu
A

Az

adatkezelési

Társaság

tájékoztató kifüggesztve

elérhetősége:

székhelyén,
papíralapon

elektronikusan
honlapján/weboldalán.

Adatvédelmi tisztviselő:

Neiger Krisztina

a

telephelyén
illetve
Társaság

+36 20 253-5877

Elérhetősége:

Az adatkezelés célja: a megrendelt betegszállítás teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja
szerint

-

az

adatkezelés

teljesítéséhez szükséges -

az

adatkezelőre

vonatkozó

jogi

kötelezettség

jogszabályi felhatalmazás alapján (19/01198 NM

rendelet 9. § 1-2 bekezdése és 10. § (4) bekezdése) végzi, ezért az érintett-től
adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzése nem szükséges.
A kezelt személyes adatok fajtái:

A Beteg neve, szállítás honnan hová

történik, telefonszám, szállítás díja.
Az adatok forrása: érintettek adatszolgáltatása
Az adattárolás határideje:
Papír alapon tárolt adatok: 5 év
OBIR rendszerben (digitális formában) tárolt adatok: a teljesítést követő negyedik
hónap utolsó napja.
Adat továbbítás, adatkezelés: számlázás miatt: szamlazz.hu részére digitális
APY-n keresztül, betegszállítók, egészségügyi szolgáltatók felé.
Az adott adatcsoporttal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végzők
megnevezése: Irodavezető, Rögzítési csoportvezető, Adatrögzítők.
Adatok megismerésére jogosult: Ügyvezető, Adatvédelmi tisztviselő
Jogérvényesítési lehetőségek: az érintett a GDPR. 12-22. cikkben, valamint a
Társaság

Adatvédelmi

és

Adatbiztonsági

Szabályzatában

foglaltak

szerint

jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes
tájékozódáshoz való jog), kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével
összefüggő

információkat

az

adatkezelő

a

rendelkezésére

bocsássa

(a

továbbiakban: hozzáféréshez való jog), kérelmére személyes adatait az
adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez
való jog), kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a
továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), kérelmére személyes
adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog), tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen (a továbbiakban: tiltakozáshoz való
jog), valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az érintett személy élhet továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának

jogával az

alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság ( Postacím: Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.:
9., Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400 , Fax:
+36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu )
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei kezdeményezhetők e-mailben, telefonon
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

