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Az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 9. cikk (2) bekezdése és 13. cikke, 

illetve a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 

alapján. 

 

Intézményünk elkötelezett a személyes és különleges adatok védelme érdekében, és minden 

szervezeti és technikai intézkedést megtesz azok biztonságos megőrzése, illetve az érintettek 

joggyakorlásának biztosítása céljából. A COVID-19 elleni védőoltás igazolására szolgáló 

hatósági igazolványban/applikációban szereplő egészségügyi adatok minden esetben 

különleges adatnak minősülnek, melyek kezelése során fokozott körültekintéssel járunk el a 

tisztességes eljárás, a jogszerűség, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a célhoz kötöttség, a 

biztonság és az arányosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az adattakarékosság 

elvének érvényesítése, illetve az adatok integritásának és bizalmas jellegének megőrzése 

érdekében. 

 

Az adatkezelés célja kizárólag az intézményvezető/fenntartó saját hatáskörben, a COVID-19 

fertőzés terjedésének megakadályozás érdekében hozott intézkedéseinek feloldása a 

koronavírus elleni védettség igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal/applikációval 

rendelkező munkavállalók esetében. Az adatkezelés céljának megvalósulását követően az 

Intézmény/Fenntartó megteheti a szükséges szervezési intézkedéseket azon munkakörök 

esetében, melyeknél a távmunka végzése eddig a járvány elleni védekezéshez szükséges 

intézkedésekből következett, azonban nem szolgálta az intézmény nevelési-oktatási céljainak 
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hatékony megvalósítását. Az Intézmény az érintett hozzájárulásának hiányában is biztosítja a 

munkavégzés feltételeit az intézményvezető/fenntartó vezetője által, saját hatáskörben a 

COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt intézkedések 

maradéktalan betartása és betartatása mellett. 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és önkéntes, írásbeli beleegyezése különleges 

adatainak kezeléséhez az adatkezelés céljának érvényesülése érdekében.  

 

Az adatkezelés során érintett személyes és különleges adatok köre:  

a) az érintett neve 

b) oltottság ténye 

c) amennyiben megállapítható, a védettség időtartama 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban szereplő személyes és különleges adatok, illetve az érintettek 

írásbeli, beleegyező nyilatkozatának megőrzési ideje 1 év. 

 

A személyes és különleges adatok címezettjeinek körébe kizárólag az 

intézményvezető/Fenntartó vezetője, illetve az általuk az adatkezeléssel megbízott 

munkavállaló tartoznak. Minden érintettnek joga van a személyes és különleges adataihoz 

való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléséhez, kezelésük korlátozásához, az 

adathordozáshoz, illetve tiltakozhat személyes és különleges adatainak kezelése ellen. Az 

érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes és különleges adatai kezeléséhez, 

mindez azonban nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulásával végzett adatkezelést. 

 

Minden érintettnek joga az adatkezelés felügyeletével megbízott Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulni az alábbi elérhetőségeken:  

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

1363 Budapest, Pf.: 9 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Tel.: +36 30 683 5969; +36 30 549 6838; +36 1 391 1400  

Fax: +36 1 391 1410  

Hivatali kapu: NAIH; KR ID: 429616918 
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Az adatkezelés során alkalmazott szervezeti és technikai intézkedések, rendelkezések: 

Az Intézmény/Fenntartó semmilyen körülmények között nem jogosult a hatósági 

igazolványban/applikációban szereplő más személyes és különleges adatok kezelésére, 

rögzítésére. Az Intézmény/Fenntartó semmilyen körülmények között nem jogosult a hatósági 

igazolványban/applikációban szereplő, bármely személyes adatról másolatot készíteni.  

A személyes és különleges adatok nem továbbíthatóak harmadik személy részére. Az 

adatkezelési tájékoztató tartalmáról minden érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés 

megkezdése előtt. Az adatkezelés során semmilyen körülmények között nem kerülhet sor 

automatikus döntéshozatali eljárásra, illetve profilalkotásra.  

Az Intézmény/Fenntartó az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt cél érdekében megszerzett 

személyes és különleges adatokat kizárólag az érintett hatósági 

igazolványából/applikációjából szerzi meg, ezeket papír alapon/digitálisan tárolja. A papír 

alapon tárolt személyes és különleges adatokat csak az Intézményvezető/Fenntartó vezetője, 

illetve az általa az adatkezeléssel megbízott munkavállaló ismerheti, a hordozóeszközt 

mindenkor elzárva kell tartani. A digitálisan tárolt személyes és különleges adatokat erős 

jelszóval kell védeni. A jelszót csak a személyes és különleges adatok kezelésével megbízott 

munkavállaló ismerheti, azt másokkal nem közölheti.  

Az Intézmény/Fenntartó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a COVID-19 fertőzés elleni 

védekezés érdekében hozott rendszabályok feloldása során, a munkavállalók hatósági 

igazolványában/applikációban szereplő személyes és különleges adatok ne kerüljenek 

nyilvánosságra még közvetett módon sem (amely alapján következtetés útján azonosítani 

lehetne az érintetteket) 

            

Budapest, 2021. április 15. 

 

                                                                         ___________________________                                                                                      

                                                                                   Intézményvezető 

 


