
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

A KORMÁNYHIVATAL SZERVEZÉSÉBEN A SARS-COV-2 KORONAVÍRUS KIMUTATÁSÁRA 

VÉGZETT VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint adatkezelő a közérthető 

tájékoztatás érdekében jelen adatkezelési tájékoztatót teszi közzé az érintettek részére az 

egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, 

oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint 

a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres 

vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 

19.) Korm. rendeletben meghatározott személyeket érintő vizsgálattal összefüggő 

adatkezelésről. A Kormányhivatal az érintettek személyes adatait a jelen tájékoztatóban 

meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés 

kapcsán az érintettek személyes adatait az adatkezelő erre jogosult foglalkoztatottjai ismerhetik 

meg. 

 

1. Az adatkezelő 

 

Adatkezelő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Képviselő: Román István kormánymegbízott 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

E-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu 

Telefon: 42-599-300 

Adatvédelemi tisztviselő: dr. Barczi Ákos 

Adatvédelemi tisztviselő elérhetőségei: adatvedelem@szabolcs.gov.hu; 42-795-774 
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2. Az érintettek köre 

 

Az 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendeletben meghatározott egészségügyi, nevelési, oktatási, 

szociális intézmények, valamint bölcsődék vizsgálattal érintett foglalkoztatottjai. 

 

3. A kezelt adatok köre 

 

Az érintett neve, lakcíme, születési dátuma, társadalombiztosítási azonosító jele („TAJ szám”), 

telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása, a foglalkoztató intézmény neve, az érintett antigén 

gyorsteszt vizsgálatának eredménye és saját kezű aláírása.  

 

4. Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés célja az érintett SARS-CoV-2 koronavírus fertőzöttségének antigén gyorsteszt 

vizsgálatával összefüggően az érintett azonosítása és tájékoztatása a vizsgálat eredményéről. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) pontja: az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges.  

 

6. A kezelt adatok tárolása 

Az adatok papíralapú és elektronikus formátumban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás szerint kerülnek 

tárolásra. 

7. Adatbiztonság 

A Kormányhivatal a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a 

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 
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8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az érintetteket, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg: 

8.1. A tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a 

Kormányhivataltól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

megismerje azt, hogy a Kormányhivatal milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen 

adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli. 

A Kormányhivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre 

irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági 

követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Kormányhivatal köteles 

meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának 

egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról 

másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

 

8.2.  A helyesbítés és a törlés joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Kormányhivatal helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatot, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével kérje a hiányos 

személyes adat kiegészítését. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 

helyesbített adat pontosságát, a Kormányhivatal a kérést egy hónapon belül teljesíti, és erről 

értesíti az érintettet az általa megadott elérhetőségen. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kormányhivatal törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték,  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja,  

 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kormányhivatal korlátozza személyes adatainak 

kezelését, ha:  

 az érintett vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kormányhivatal ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát,  

 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását,  

 a Kormányhivatalnak nincs már szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez,  

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint 

az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozáshoz 

való jog keretében a Kormányhivatal a jelzése beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon 

belül tájékoztatja a megtett intézkedésekről. A Kormányhivatal az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

8.4. A tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, 

ha álláspontja szerint a Kormányhivatal a személyes adatát a jelen tájékoztatóban megjelölt 

céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Kormányhivatalnak kell 

igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 
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9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az érintett megítélése szerint jogellenes adatkezelést tapasztal, panaszt nyújthat 

be a Kormányhivatalhoz az 1. pontban megadott elérhetőségeken. A panaszt a Kormányhivatal 

kivizsgálja és legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet 

a vizsgálat eredményéről. 

Az érintett bejelentést tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH). 

A NAIH elérhetőségei a következők:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: www.naih.hu  

 

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint a Kormányhivatal a személyes adatait 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli. Az érintett 

eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), 

illetve a Kormányhivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A 

Kormányhivatal székhelye szerint a perre a Nyíregyházi Törvényszék (4400 Nyíregyháza, 

Bocskai út 2.) az illetékes. 
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