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Nyilvános tájékoztatás adatvédelmi
incidensről

Tisztelt Érintettek!
Alulírott dr. Révész János főigazgató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház (a továbbiakban: Intézmény) adatkezelő képviseletében eljárva,
Intézményünknél történt adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a GDPR1 34. cikk (3) bekezdés c)
pontjával összhangban az alábbi tájékoztatást adom.
Az adatvédelmi incidens jellege:
Az Intézmény székhelyén lévő Sürgősségi Betegellátó Osztály egyik adminisztrátora a 2020.
márciusától ellátásban részesült személyekről vezetett nyilvántartásból egy leválogatott listában
jelentős számú érintett személy adatait tartalmazó táblázatot magán emailben elküldte egy
közreműködő munkavállalónk részére.
A fenti adatvédelmi incidens jellegét tekintve személyes és különleges adatok jogosulatlan
felhasználással, az adatvédelmi, titoktartási és munkavégzésre vonatkozó szabályok
megsértésével valósult meg.
A hivatkozott táblázat az alábbi személyes adatokat tartalmazza az érintettekről: név, TAJ szám,
születési idő, nem, állampolgárság, lakcím/tartózkodási hely, beteg/hozzátartozó telefonos
elérhetősége, tünet rövid leírása, tünetek kezdete, utazási anamnézis az elmúlt 14 napban, szoros
kontakt megerősített esetnek, kórházi ellátást igénylő, egyéb etiológiával nem magyarázható
súlyos légúti fertőzés, felvétel időpontja, mintavétel időpontja, mikrobiológiai vizsgálat
eredmény, elbocsátás időpontja, megjegyzés (egyéb járványügyi szempontból fontos információ
röviden, védőoltás adatok).
Az adatvédelmi incidens jelentős számú személyes adatot érintett, emellett nagy számban érintett
különleges adatokat is.
Az adatvédelmi incidensből eredő és valószínűsíthető következmény az, hogy az érintettek
különleges adatai jogellenes cselekmény miatt kikerültek az Intézmény felügyelete alól, ezért a
valószínűsíthető következmény súlyossága jelentős.
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Az adatvédelmi incidensből eredő és valószínűsíthető következmények enyhítése és jövőbeni
megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítottuk:
 a tudomásszerzést követően haladéktalanul megettük a szükséges információbiztonsági
intézkedéseket, munkajogi intézkedéseket, valamint rendőrségi feljelentést tettünk a
nyomozóhatóságnál.
 az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban maradéktalanul teljesítettük jogszabályi
kötelezettségeinket, a Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére
bejelentési kötelezettségünknek eleget tettük.
Tájékoztatom, hogy az Intézmény az adatvédelmi tisztviselője útján biztosítja az Ön számára
érintetti jogainak gyakorlását az alábbi email címen: adatvedelem@bazmkorhaz.hu.
Miskolc, 2021. október 25.
Tisztelettel:
dr. Révész János
főigazgató
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