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(PSZICHOLÓGIAI TESZT)

Az adatkezelő Budai Egészségközpont Zrt. (adatkezelő BHC) a fenti honlapon egy pszichológiai kérdéssort 
tesz elérhetővé dolgozói számára, mellyel összefüggésben - minimális mértékben - személyes adatokat 
kezel. A bejelentkezést, illetve a teszt kitöltését követően ugyanis az eredményeket az adatkezelő anonim 
módon dolgozza fel, így azok nem köthetők a tesztet kitöltő személyhez. Az adatkezelések a következők 
szerint történnek:

ADATKEZELŐ ADATAI

dpo@bhc.hu

1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3.

Budai Egészségközpont Zrt. (BHC)

Cg.: 01-10-141707

Képviseli: 
Dr. Csernavölgyi István - vezérigazgató

www.bhc.hu

Fő adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kéri Ádám

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK ADATAI

Dr. Kéri Ádám, Dr. Kéri Szonja, 
Dr. Kéri Tamás

1537 Budapest, Pf.442.

adam.keri.office@icloud.com

PSZICHOLÓGIAI TESZT KITÖLTÉSE
Az adatkezelő BHC számára munkáltatóként kiemelten fontos körülmény, hogy a dolgozói a feladataikat 
kiegyensúlyozottan, örömmel, illetve saját maguk és a páciensek megelégedésére lássák el. Annak 
érdekében, hogy a munkáltató a dolgozói megfelelő pszichés állapotáról valós képet kapjon, ezt a 
honlapot működteti, melyen keresztül lehetőség nyílik egy pszichológiai tesztsor kitöltésére, illetve annak 
automatikus kiértékelésére. 

A pszichológiai teszt kitöltése önkéntes, annak elmaradása miatt a dolgozókat nem érheti hátrány. A 
tesztsor kitöltésével azonban a dolgozók hozzájárulhatnak a munkáltató szolgáltatási színvonalának az 
emeléséhez, saját munkakörnyezetük javításához. 

A fenti honlapra felhasználónév, illetve jelszó segítségével lehet belépni, majd a tesztsort kitölteni. A 
tesztsor kitöltésével egyidejűleg a rendszer a válaszokat automatikusan kiértékeli, majd anonim 
módon tárolja. A munkáltató céljának eléréséhez személyes adatok kezelése a továbbiakban nem 
szükséges.

BELÉPÉS:
FELHASZNÁLÓNÉV,

JELSZÓ

A TESZTSOR
KITÖLTÉSE

AUTOMATIKUS
KIÉRTÉKELÉS ANONIMIZÁLÁS



Az adatkezelés célja A dolgozók pszichés állapotának felmérése, az 
egészségügyi szolgáltatások színvonalának az 
emelése, a dolgozók közérzetének javítása.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti 
hozzájárulás.

Jogos érdek megnevezése: Nem jogos érdek alapú az adatkezelés.

Az érintettek kategóriái: Az adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyokban álló természetes személyek.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Felhasználónév, jelszó, a kérdéssor kérdéseire 
adott válaszok, a válaszok kiértékelése. A 
kiértékelést követően az adatkezelő a személyes 
adatokat haladéktalanul, automatikusan töröli, az 
eredményeket anonimizálva tárolja.

A személyes adatok forrása: Az érintett saját maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: Az automatikus kiértékelés időpontjáig.

Címzettek (adattovábbítás alanyai): Személyes adat nem kerül továbbításra harmadik 
félnek.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás: Automatizált kiértékelés, illetve profilalkotás 
történik, de ez a kiértékelést követően már nem 
kötődik a dolgozókhoz.

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett 
nem adja meg a személyes adatait: 

Nincsen következménye azon túlmenően, hogy az 
adatkezelés céljai meghiúsulnak

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Nem.

A honlapkezeléssel kapcsolatos további adatok a https://www.bhc.hu honlapon elérhető adat-
kezelési tájékoztatóban kerültek bemutatásra. 

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai: az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz 
való jog; az adatkezeléssel kapcsolatos fenti információkhoz való hozzáférés joga; a kezelt személyes adatok 
másolatának rendelkezésre bocsátása iránti jog; adathordozhatósághoz való jog (szerződés teljesítése, 
illetve hozzájárulás jogcímén történő adatkezeléskor); az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítése, 
törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog; a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog 
(jogos érdek jogcímén történő adatkezeléskor); a felügyeleti hatósághoz, illetve a bírósághoz való panasz 
benyújtásának joga.

A személyes adatok kezelését bemutató táblázat:


