
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
az ADHD örökletességének vizsgálatához kapcsolódó kutatásban történő részvételhez 

 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény alapján a Bethesda Gyermekkórház a megismert személyes adatokat többet között az 
egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása érdekében tárolja és őrzi meg a 
jogszabályokban meghatározott ideig. A fenti célok megvalósulásának elősegítése, továbbá a hatékony 
és gyors kapcsolattartás érdekében a páciensek, törvényes képviselők, szülők hozzájárulásával 
kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail) is rögzítésre kerültek.  
 
Az ADHD örökletességének vizsgálatához kapcsolódó kutatás során - összhangban a GDPR (50) 
Preambulum cikkében, 5. cikk (1) bekezdés b) pontjában, illetve 89. cikkében foglaltakkal - a fentiekben 
megismert kapcsolattartási elérhetőségeken kutatásban zajló részvételre irányuló felkérés történik.  
 
A megkeresésben a szülők „ADHD örökletesség vizsgálata WURS kérdőív” valamint az „ADHD 
örökletesség vizsgálata ASRS kérdőív” kitöltésére kapnak felkérést. A kérdőívek kitöltését követően a 
kutatók további, a kutatáshoz kapcsolódó adatok megadására kérhetik fel Önöket, illetve személyes 
egyeztetésre is sor kerül(het) videókonferenciás szolgáltatás igénybevételével. A kérdőívek 
kitöltésével és beküldésével, valamint a videókonferenciás szolgáltatás használatával a szülő 
önkéntes hozzájárulását adja az ott megadott személyes adatok kezeléséhez.  
 
A hozzájárulás a kutatás bármely folyamata során visszavonható a adhdkutatatas@bethesda.hu e-

mail címen 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az „ADHD örökletesség vizsgálata WURS kérdőív” valamint az „ADHD 
örökletesség vizsgálata ASRS kérdőív”-et tartalmazó google formok, továbbá a Zoom felhőalapú 
kommunikációs platform a Bethesda Gyermekkórház saját ellenőrzött rendszerén kívüli szolgáltató 
által kerül biztosításra. Ezen külső szolgáltatók általi, a személyes adatok védelméhez kapcsolódó 
technikai és műszaki intézkedések leírását a szolgáltatók saját adatvédelmi, -biztonsági tájékoztatói 
tartalmazzák.  
 
A megismert személyes adatokhoz csak és kizárólag a kutatásban résztvevő személyek férhetnek 
hozzá. Az adatok gyűjtése és tárolása a Bethesda Gyermekkórház védett informatikai hálózatán 
történik. A megismert adatok a kutatás végén, de legkésőbb 2023.12.31. napján törlésre kerülnek. 
 
A kutatás során felvett adatok elemzési eredménye anonimizálásra kerül, kapcsolatuk a gyermekkel, 
szülővel nem állítható helyre. A kutatási cél teljesítését követően, a kutatási anyag, publikáció 
alátámasztása a kutatás anonimizált eredményével történik. 
 
A kutatás során harmadik személy számára, illetve külföldre adattovábbítás nem történik 
 
A Bethesda Gyermekkórház, mint Adatkezelő a GDPR, illetve az Infotv.-ben megfogalmazott általános 
adatvédelmi elveket, szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az Adatkezelési Keretszabályzatban rögzíti. Jelen 
Adatkezelési Tájékoztató elválaszthatatlanul együtt értelmezendő az Adatkezelési Keretszabályzattal és az 
Egészségügyi Adatkezelési Szabályzattal. Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztató speciális rendelkezést nem 
tartalmaz, az Adatkezelési Keretszabályzatban és Egészségügyi Adatkezelési Szabályzatban rögzített általános 
szabályok az irányadók. A hivatkozott szabályzatok elérhetők: https://www.bethesda.hu/rolunk/kozerdeku-
szabalyzatok-letoltheto-dokumentumok/ 
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