HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
COVID-19 fertőzés elleni vakcina beadásához

Név:
TAJ szám:
Telefonszám:

Születési dátum:
Lakcím:
e-mail cím:

KÉREM VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE! (Jelöljön be minden megfelelőt)
Igen
Nem
Van-e tartós, krónikus betegsége? (cukorbetegség, magas vérnyomás,
asztma, szív-, vesebetegség stb.):
Rendszeresen szed-e gyógyszert?
Van-e bármilyen allergiája (élelmiszer, gyógyszer, egyéb)?
Vérvétel vagy oltás során volt-e előzőleg rosszulléte?
Védőoltás beadását követően volt-e anafilaxiás reakciója?
(Megjegyzés: ismeretlen gyógyszer okozta anafilaxia kizáró ok,
antibiotikumallergia, lázcsillapító allergia NEM!)
Volt-e valamilyen akut betegsége az elmúlt 4 hétben?
Volt-e lázas beteg az elmúlt 2 hétben?
(Megjegyzés: akut lázas betegség kizáró ok, 3 hónapon belül PCR
igazolt fertőzés kizáró ok)
Szenved-e olyan autoimmun betegségben, melynek épp
aktív fázisa zajlik?
Az elmúlt 3 hónapban kapott-e az immunrendszerét gyengítő
kezelést, mint például: kortizon, prednizon, egyéb
szteroidok, immunbiológiai készítmények vagy
daganatellenes szerek, ill. sugárkezelést?
Volt-e valaha görcsrohama, idegrendszeri problémája, bénulása?
Szenved-e vérképzőszervi betegségben, fokozott vérzékenységben?
Kapott-e védőoltást az elmúlt 2 hétben?
Jelenleg van-e bármilyen panasza?
Jelenleg várandós-e?
Tervez-e várandósságot 2 hónapon belül?
Szoptat-e?
Dátum:……………………………
………………………………………
Aláírás

Kedves Betegünk/Kedves Oltandó!
Kórházunk esetenként a későbbiekben is szeretné (postai úton, illetve emailben) tájékoztatni Önt:
 egészségügyi szolgáltatásairól, új szakterületeiről, rendeléseiről, melyek köre kórházunk
fejlesztésével folyamatosan bővül
 a betegei, illetve a lakosság számára fejlesztett egyedi egészségmegőrző ellátási formáiról,
programjairól (pl. nappali kórház, egészségi állapotot ellenőrző kardiotanösvény program stb)
 ismeretterjesztő programjairól (pl. otthonápolási oktatások, kulturális estek)
 fejlesztéseihez kapcsolódó adománygyűjtéseiről.

Önkéntes hozzájárulását ehhez Ön az alábbi dokumentum kitöltésével, aláírásával adhatja meg, mellyel
felhatalmazza a Kórházat arra, hogy személyes adatait az Ön tájékoztatása céljából kezelje.
Nemleges válaszát is e nyilatkozaton kérjük jelezni.
A részletes adatvédelmi tájékoztató honlapunkon megtalálható:
http://www.szentferenckorhaz.hu/index.php?id=adatkezeles-es-adatvedelem.
Mi Önökért dolgozunk. Köszönjük, ha hozzájárulásával segíti munkánkat.
Budapesti Szent Ferenc Kórház

Nyilatkozat
személyes adatok kezeléséhez
Alulírott
…………………………………………………………………………………….. (név OLVASHATÓAN)
a Budapesti Szent Ferenc Kórház-zal kapcsolatban álló magánszemély, jelen hozzájáruló nyilatkozat
elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) a) pontja* és 2018. május 25. után az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) bekezdése értelmében (kérjük aláhúzással jelezze):
hozzájárulok
nem járulok hozzá
személyes adataim, elérhetőségeim kezeléséhez, az alábbiak szerint:

1. A kezelt adatok köre (KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI)
név: __________________________________________________________________________
lakcím: ________________________________________________________________________
e-mail cím: _____________________________________________________________________
telefonszám: ____________________________________________________________________
2. Az adatkezelés célja
A Budapesti Szent Ferenc Kórház részéről magánszemélyek részére egészségmegőrzéssel kapcsolatos
tájékoztató anyag közlése, valamint adomány-, támogatásgyűjtés érdekében közvetlen kapcsolatfelvétel
postai úton, elektronikus levél formájában, illetve telefonon.
3. Az adatkezelés időtartama
Az adományozók, támogatók személyes adatainak kezelése a számviteli előírások szerinti időtartamig
valósul meg, egyéb esetben amíg a magánszemély a Kórház hírleveléről le nem iratkozik, vagy egyébként
a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg.
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak és 2018. május 25. után az
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak alapján kerülnek biztosításra.
Jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti adatkezeléshez a nyilatkozat elfogadásával (kérjük aláhúzni):
hozzájárulok / nem járulok hozzá.
Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő adatvédelmi
tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.
Kelt: ____________________ , 2021. ___________________________________________________

………………………………………
hozzájáruló (felhasználó) aláírása

*„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul”
**6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége (1)A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben
legalább az alábbiak egyike teljesül: a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; f) az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

