Adatkezelési tájékoztató
a koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatos adatkezelésről – ideértve a
belépéshez kapcsolódó testhőmérséklet mérését is
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű járványügyi
szükséghelyzetet hirdetett ki az új koronavírus (2019-nCoV) okozta járvány miatt. Az egészségügyi
világkockázat hatásainak mérséklésével kapcsolatos bizonyos adminisztratív tevékenység elengedhetetlenül
személyes adatkezeléssel jár.
A "MOFETTA 2003" Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a WHO
által egészségügyi világkockázatnak nyilvánított koronavírusjárvány (COVID-19) hatásainak csökkentését
célzó intézkedésekkel kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) megfelelően kezeli, amelyről az alábbi
tájékoztatást nyújtja.
Az adatkezelő képviselője

Név: "MOFETTA 2003" Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.
Telefon: +36 36 576 200; E-mail: mofetta@mofetta.eu
Képviseli: Szőnyiné Tóth Zsuzsanna ügyvezető
Adatkezelés célja
Az adatokat Adatkezelő egyrészt a WHO által meghatározott egészségügyi
világkockázat mérséklése érdekében, másrészt az Adatkezelő működése
szempontjából kiemelten fontos szervezeti egységek védelme miatt, végül pedig
egészségügyi szolgáltatóként kötelezően megtett intézkedéseivel kapcsolatban
kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés – tekintve, hogy egészségügyi szolgáltatóról van szó – az Adatkezelő
jogi kötelezettsége, amelynek alapjául az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.)
mellett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pontjában
foglaltak szolgálnak.

Fentieken túl az Adatkezelőre további jogszabályok is telepítenek kötelezettségeket, így (többek közt):
-

-

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 25. §-a, amelynek értelmében az egészségügyi szolgáltatónak
bejelentési és nyilvántartási kötelezettség van a fertőző betegek és a fertőző betegségre gyanús
személyek vonatkozásában, egyebek mellett a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott
esetdefinícióknak megfelelően (amelyek között a SARS-koronavírus is szerepel),
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM
rendelet, valamint
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.
1.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése.
Automatizált döntéshozatal
Nem alkalmazunk ilyet, emberi beavatkozás nélkül nem hozunk döntéseket az
adatairól.
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A kezelt adatok köre
Adatkezelő kiemelten fontos szervezeti egységének területére belépő harmadik
személyek (pl. páciens, kísérő, beszállító munkavállalója stb.)
-

-

a belépés feltételeként nyilatkozatban megadott személyazonosító adatai
(név/születési név, anyja neve, születési helye és ideje), valamint
az egészségügyi kockázat felmérése érdekében megadott további személyes
adatok (pl. annak ténye, hogy a külföldi utazás helyszíne és időpontja egybeesike Adatkezelő tájékoztatójában felsorolt területekkel/országokkal és megjelölt
időpontokkal stb.), végül
testhőmérséklet értéke, ami egészségügyi adatnak számít.
Az adattárolás ideje

Adatkezelő az adatokat – amennyiben jogszabályi kötelezettsége miatt köteles
nyilvántartani (pl. fertőzésgyanú beigazolódása) – a jogszabályban előírt ideig köteles
megőrizni.
Egyéb esetekben az adatokat Adatkezelő – a WHO tájékoztatásaitól függően – az
egészségügyi világkockázat megszűnésének idejéig, de legfeljebb az adatfelvételtől
számított 1 hónapig kezeli.
Adatkezelő a megőrzési idő elteltét követően az adatokat törli.
Adattovábbítás/Címzettek
Kizárólag abban az esetben történik adattovábbítás, ha ez Adatkezelő jogi
kötelezettsége (pl. egészségügyi államigazgatási szerv részére történő jelentés).

Az ön jogai az adatkezelést illetően
Ön jogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassuk az adatkezeléssel kapcsolatosan,
kérheti, hogy hozzáférést biztosítunk az adatkezelési műveletek megismeréséhez,
kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Ön adatainak kezelése, tárolása során, mint a legmagasabb szintű védelmet élvező
különleges adatok vonatkozásában, biztosítjuk azok fokozott védelmét. Zárható
szekrényeket és helyiségeket használunk, felügyelet alatt tartjuk a papíralapú
dokumentumokat, jelszóval védett informatikai eszközöket használunk, a hozzáféréseket
szabályozzuk, a tevékenység naplózott, visszakereshető.
Jogorvoslatok
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelésünk nem jogszerű, úgy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz
fordulhat.

Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival közvetlen az Adatkezelőhöz is fordulhat
az előző oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.
"MOFETTA 2003" Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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