TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHÍVÁS
KORONAVÍRUS JÁRVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL
A SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 betegség (továbbiakban: koronavírus) kezelésével
kapcsolatban természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: GDPR) alapján a következő tájékoztatást nyújtjuk:
Az adatkezelő megnevezése (a továbbiakban: intézmény):
Székesfehérvári Szakképzési Centrum (székhely 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.,
adószám: 15832159-2-07, képviseli: Kulcsár Szilvia főigazgató, www.szfszc.hu)
A munkáltató adatvédelmi tisztviselője: Jankó Zoltán
Elérhetősége: adatvedelem@szfszc.hu
TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSRÓL
A koronavírus általában enyhe tünetekkel jár, láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és
fáradékonyság.
A koronavírus elsősorban cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül
a környezetbe, és a közelben tartózkodó emberre.
A koronavírus megelőzése érdekében az intézmény javasolja a gyakori és alapos szappanos
kézmosást, vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használatát. Különösen
javasolt mosdó használatát követően és étkezés előtt. Az intézmény az épület főbejáratánál
fertőtlenítő szert helyez el, amelynek használatát előírja mind a látogatói, mind a látogató
harmadik személyek számára. A szájmaszk viselését üzemorvos írhatja elő, azonban a
látogató, illetve látogató is dönthet annak felvételéről.
Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott olyasvalakivel,
akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen telefonos segítséget, hívja a Nemzeti
Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámai (06-80-277-455 vagy 06-80-277456) valamelyikét! Az üzemorvos, háziorvos, az ügyeletes orvos, vagy a mentőszolgálat
szakembere feltett kérdései megerősíthetik vagy kizárhatják a fertőzés gyanúját.1
FELHÍVÁS
Az intézmény, mint munkáltató kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkafeltételek
biztosítása, ennek érdekében az intézmény területére látogatókat a koronavírus járvány
megelőzéséhez kapcsolódóan felhívom arra, hogy a belépéskor haladéktalanul jelezzék,
amennyiben járvány szempontjából veszélyeztetett régióban az elmúlt 2 hétben jártak
vagy onnan érkező személlyel az elmúlt 2 hétben kapcsolatba kerültek. Felhívom a
látogatókat arra is, hogy haladéktalanul be kell jelenteni, amennyiben családtagjaik,
hozzátartozóik vagy közvetlen környezetükben koronavírusos megbetegedést észleltek.
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az adatok rögzítését megelőzően megadjuk!
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Forrás: https://koronavirus.gov.hu/gyik
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?
A bejelentés kapcsán a látogató utazása idejéről, illetve a látogatóval kapcsolatban álló
személlyel való találkozás időpontjáról, megbetegedése tényéről, idejéről.
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
Az adatok a koronavírus megelőzése, megállapítása, a potenciális fertőző látogatók
azonosítása, kiszűrése, elkülönített kezelése, egészségügyi államigazgatási szerv értesítése
miatt szükségesek.
Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?
Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján történik, mivel a
közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, hogy a munkáltató megállapítsa a lehetséges
fertőző személyeket és elkülönítésük érdekében intézkedjen.
Az adatkezelés során különleges személyes adatok kezelésére is sor kerül, amelynek feltétele
a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja alapján munkahelyi egészségügyi cél, továbbá a (3)
bekezdésben foglaltak alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 6. címében
foglaltak, továbbá az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdés teljesítése.
Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása kötelező,
az adatok hiányában azonban nem lehetséges az egészséges személyek védelme.
Továbbítjuk-e a személyes adatokat?
A személyes adatok továbbítására az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve nyomozó
hatóság, bíróság részére kerülhet sor.
Meddig tároljuk az adatokat?
Az adatok tárolására a járványveszély végéig kerül sor, ezt követően töröljük azokat.
Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?
Statisztikai szempontú adatkezelés történhet a fertőzöttek számának nyomon követése
érdekében.
Adatkezelés kockázata:
A látogatók fertőzöttségére vonatkozó adatokat az intézmény közepes kockázatúnak értékeli,
amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el, jelen
tájékoztatót alkalmazza.
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Az adatkezeléshez kapcsolódóan joga van: a hozzáféréshez, tájékoztatáshoz, helyesbítéshez,
törléshez, adatkezelés korlátozásához, megilleti tiltakozás joga.
Adatbiztonsági intézkedésekről és az önt megillető jogok részletes leírásáról,
gyakorlásának lehetőségéről az általános adatkezelési tájékoztatóból kaphat további
információt.
Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:
Ha Önnek az intézmény által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli,
hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen az intézmény adatvédelmi
tisztviselője felé jelezze.
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, Ön a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. §
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá
az Infotv. 23. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján akár lakóhelye szerint illetékes
törvényszékhez is fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
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