ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a COVID-19 járvány megelőzése érdekében megtett intézkedésekkel kapcsolatban
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (Székhelye, címe:
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. szám, honlap: http://www.szktt-esziszeged.hu/elements/kapcs.html, e-mail: titkarsag@egyszocint.ritek.hu, tel: 62/425-177)
2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: RITEK Zrt., székhelye: 6724 Szeged,
Huszár utca 1., e-mail címe: dpo@ritek.hu, kapcsolattartó: dr. Varga Balázs,
telefonszáma: +36 62 421-247
3. Érintettek kategóriái:
a) az Adatkezelő dolgozói (közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, munkavállalók)
b) megbízási jogviszony keretében feladatot ellátó személyek
c) adott esetben az Adatkezelő székhelyére, telephelyeire belépő külső 3. személyek,
látogatók
4. A kezelt személyes adatok:
Az érintett neve, a beléptetéskor mért testhőmérséklete, adott esetben a járványügyi
kérdőívben felsorolt kérdésekre (felső légúti betegség tünetei, közelmúltban tett külföldi
utazás, fertőzésgyanús személlyel való találkozás, szoros kapcsolat) az érintett által
megadott adatok, válaszok - papír alapú adathordozón nyilvántartva.
5. Az adatkezelés célja, hogy a beléptetéskor történő lázméréssel és a járványügyi
kérdőívre adott szóbeli nyilatkozat adatrögzítésével megvalósuljon:
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó munkaköri egészségügyi
alkalmasság betartatása, a dolgozók egészségvédelme,
b) az alapvető egészségügyi szabályok betartása,
c) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok végrehajtása, az EMMI által 2020.
március 25-én publikált „A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2)
okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve”, az
EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. április 03-án publikált,
A bentlakásos szociális intézmények számára, a Covid-19 vírusfertőzés elleni
védekezéssel kapcsolatos teendőkről szóló eljárásrendjének gyakorlati javaslatai
alapján,
d) az adott intézményben és a közvetlen környezetében észlelhető potenciálisan fertőző
személyek érintkezési ellenőrzése,
e) a gondozott és ápolt személyek életének, egészségének, mint alkotmányos jognak a
gyakorlati biztosítása.
6. A személyes adatkezelés jogalapja:
a) A 2016/679 Rendelet „GDPR” 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint, szűk körben
az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a jelen Tájékoztató
elfogadásával ad meg,
b) A 2016/679 Rendelet „GDPR” 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint, az
adatkezelés olyan szerződés –például foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
létesítő, vagy ellátási és gondozási megállapodás - teljesítéséhez szükséges,
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c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges és amelyet az érintett
a jelen Tájékoztató elfogadásával tudomásul vesz,
A 2016/679 Rendelet „GDPR” 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint, az
adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése:
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
• a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,
• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
• a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény,
• az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
• az EURÓPAI BIZOTTSÁG (2020/C 124 I/01) Közleménye Iránymutatás az
adatvédelemmel összefüggésben a COVID-19-világjárvány elleni
küzdelmet támogató alkalmazásokról,
• a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,
• vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet.
A jogszabályok fontosabb előírásainak ismertetése.
Az Adatkezelőt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (57. § (1) )kötelezi az önkormányzati szociális feladatok ellátására:
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, b) c) az étkeztetés, d) a házi
segítségnyújtás, e) a családsegítés, f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, g)
a közösségi ellátások, h) a támogató szolgáltatás, i) az utcai szociális munka, j)
a nappali ellátás.
A szociális szolgáltató Adatkezelő együttműködik az ellátási területén működő
szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi
szolgáltatókkal, intézményekkel. (59. § (2) )
Az Adatkezelő köteles az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség
szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a
külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint
lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni,
feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. (67. § (1) )
Az Adatkezelőnek alkotmányos alapjogok betartását kell biztosítani, így a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított
szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű
tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a
testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. (94/A. § (4))
A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni
a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját a jogosult állapotáról, annak
lényeges változásáról; az egészségügyi intézménybe való beutalásáról. (106. § )
Az Adatkezelő munkavállalói és a látogatók tudomással rendelkeznek arról,
hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint, aki saját magán
vagy a gondozásában álló személyen fertőző betegség tüneteit észleli, vagy erre
utaló gyanúja van, köteles orvosi vizsgálatot kezdeményezni. (62. § (1) )
Az Adatkezelő munkavállalói számára releváns, hogy a járványügyi érdekből
végzett szűrővizsgálat – a szűrővizsgálat helyére történő oda-vissza utazás
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szükséges időtartamát is beleértve – a munkajogi jogszabályok alkalmazása
során kötelező orvosi vizsgálatnak minősül. (60. § (3) )
l) A kórokozó hordozó, a fertőző betegség jellegéhez képest köteles magát
meghatározott időközönként orvosi vizsgálatnak alávetni, ehhez vizsgálati
anyagot szolgáltatni, illetve annak vételét lehetővé tenni, továbbá a 69. § (3)
e) pont szerint, nem foglalkoztatható gyermekvédelmi, oktatási, szociális
intézményben, egészségügyi szolgáltatónál, valamint élelmiszert előállító,
feldolgozó, csomagoló, forgalmazó, illetve ivóvízellátást szolgáló
munkakörben.
m) Kórokozó hordozó az a személy, aki szervezetében meghatározott fertőző
betegség kórokozóját hordozza, és anélkül üríti szervezetéből, hogy maga a
fertőző betegség bármely szakaszában lenne. (68. § (1) )
n) Az Egészségügyi törvény alkalmazásában fertőző betegen a fertőző betegségre
gyanús személyt is érteni kell. Fertőző betegségre gyanús személy az, aki a
miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel,
annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fertőzés terjedési
módjából adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a
szervezetébe került. (56. § (4))
7. Címzettek I., a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Az Adatkezelő
alkalmazásában vagy megbízásában álló személyek, akik számára ez a jogosultság a
munkakörükben dokumentáltan és áttekinthetően előírásra került; különösen a szervezet
vezetője és azok az ügyintézők, akiknek a munkaköri kötelezettségébe tartozik az
adatkezelés céljának a gyakorlati megvalósítása.
8. Címzett II., a következő, a GDPR 4. cikk 10. pont szerinti harmadik fél részére
történő adat átadás, az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020.
április 03-án publikált, A bentlakásos szociális intézmények számára, a Covid-19
vírusfertőzés elleni védekezéssel kapcsolatos teendőkről szóló eljárásrendjében foglalt
esetekben:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/717-a-bentlakasosszocialis-intezmenyek-covid-19-fertozessel-kapcsolatos-feladatai
Központi
telefonszám

Központi, regionális szervezet neve

Mail

1

Nemzeti Népegészségügyi Központ

+36 1 476 1100

tisztifoorvos@nnk.gov.h
u

2

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya

62/681-700

nefo@csongrad.gov.hu

3

BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

(+36)-1/469-4347

okf.ugyfelszolgalat@kata
sztrofavedelem.gov.hu

9. Címzett III., Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók: nincsenek
10. A személyes adatok tárolásának időtartama:
a) közegészségügyi riasztás hiányában az adatrögzítést követő 30 nap (lappangási idő
kétszerese),
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b) közegészségügyi riasztás esetén, a hatósági eljárásokra hatályos 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) alapján, az adatrögzítést követő 5 év.
c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § szerinti
foglalkoztató (bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb
szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha
biztosítottat foglalkoztat), a 44. § alapján köteles a járulékokra, ellátásra vonatkozó
és a jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére, továbbá a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1)
bekezdésében foglaltak lapján, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása
során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó
munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig köteles megőrizni.
11. Adatbiztonság az adatkezelés során:
a) Az Adatkezelő az adatokat papír alapon kezeli, így informatikai incidens nem
valósulhat meg.
b) Az intézményre hatályos foglalkoztatási és beléptetési szabályok pontos betartása,
valamint az adathordozók (a lefűzött papírlapok) biztonságos tárolása,
megsemmisítése biztosított az intézmények részéről.
12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog. Az érintett az
Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot
kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
b) A helyesbítéshez való jog. Az érintett helyesbítéshez való joga minden adatkezelési
jogalap vonatkozásában megilleti. Az Adatkezelő a kérelmem esetén indokolatlan
késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlanul kezelt személyes
adatokat.
c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő
törölje a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő különösen abban az
esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy
zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során.
d) Zároláshoz való jog. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő
zárolja, ami a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.
e) A tiltakozáshoz való jog. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így
például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében
például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző
eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
f) Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a
személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen
továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható és nem ütközik uniós vagy nemzeti
jogszabály előírásába.
g) Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog. Az érintett jogosult arra,
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4

13. Az Adatkezelő köteles a Tájékoztató 13. pontja szerinti kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
Ha az érintettnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmét az Adatkezelőnél megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak
közvetlen veszélye fennáll, úgy
-

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést
tenni és / vagy
jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi
Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
Honlap:
www.naih.hu
15. Egyéb tájékoztató elemek:
a) A globális méretű és reálisan fenyegető COVID 19 humán járvány elterjedésének a
megakadályozása olyan jelentős feladat, amit az Országgyűlés a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben deklarált.
b) Egyértelműen megállapítható a rendelkezésre álló egészségügyi adatokból és az
EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. április 03-án publikált,
A bentlakásos szociális intézmények számára, a Covid-19 vírusfertőzés elleni
védekezéssel kapcsolatos teendőkről szóló eljárásrendjéből, hogy a szociális
igazgatás és a szociális ellátás területén foglalkoztatottak és az ott gondozottak
hatványozottan veszélyeztetett, lehetséges fertőzésnek lehetnek kitéve.
c) Az adatkezelés során az Adatkezelő nem kér és nem rögzít biometrikus vagy
helymeghatározó adatokat.
d) Az adatkezelés során az Adatkezelő nem alkalmaz okos eszközökre történő
applikációkat, sem jel nyomkövetést.
e) Az Adatkezelő intézményeiben gondozott személyek, az ott foglalkoztatottak és a
látogatók élet és egészség védelme érdekében a beléptetéskor történő lázmérés,
továbbá a járványügyi kérdőíven történő adatfelvétel, mint adatkezelés szükséges,
arányos és más megoldással nem helyettesíthető.
S z e g e d, 2020. szeptember 21.
Zsótér Ágnes főigazgató
s.k.
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