
1 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Személyes adatok kezelése az SARS-CoV-2 vírus elleni védekezés oltás 
szervezése során 

 
A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium felkérésére az önkormányzatoknál dolgozó 
köztisztviselők adminisztrációs segítséget nyújtanak a háziorvosoknak a koronavírus járvány 
elleni védekezésben. A felkérésnek megfelelően az Aszódi Polgármesteri Hivatal megbízott 
köztisztviselői megkezdték az oltások szervezésével kapcsolatos munkát. Az oltásszervezés 
során elkerülhetetlen, hogy a köztisztviselők személyes adatokat kezeljenek, így az alábbi 
adatvédelmi tájékoztatást nyújtjuk Önöknek.  

Az adatkezelés célja az, hogy az Aszódi Polgármesteri Hivatal útján, az érintettek jelezhessék a 
koronavírus elleni védőoltás beadatásával kapcsolatos igényüket az oltásszervezéssel megbízott 
háziorvosoknak. 
 
Az Aszódi Polgármesteri Hivatal számára az Ön által megadott személyes adatok védelme 
kiemelten fontos, így az oltásszervezés során munkatársaink tudomására jutott személyes adatot, 
különleges adatot  (személyes egészségügyi adat) az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló 2011. 
évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) rendelkezései szerint kezeljük. 

A személyes adat fogalma:  

Info tv. 3§ (2): az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó  
következtetés. 

A különleges adat fogalma: 

Info tv. 3§ (3) b): az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat. 

A személyes egészségügyi adat fogalma: 

1997. évi XLVII. tv. 3§ a): az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, 
valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa 
vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, 
mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat 
befolyásoló mindennemű adat (például magatartás, környezet, foglalkozás) 

Az adatkezelés célja:  

Oltásszervezés céljából történő adatkezelés. 

Az adatkezelés jogalapja:  

Jogszabályon (GDPR, Info tv.,) és az érintett hozzájárulásán alapul. 
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Az adatok megismerésére, adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult lehetséges 
adatkezelők személye:  

Az oltásszervezést végző, az Aszódi Polgármesteri Hivatal személyi állományából erre a 
feladatra kijelölt köztisztviselők, valamint a polgármester. Adatait az adatkezelő automatizált 
döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel. 

Az adatkezelés időtartama:  

Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Info tv. és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. rendelkezései szerint kezeli 
a sikeres oltásszervezés megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, illetve az Ön kérése 
esetén az adatok törlése, illetve zárolása esetén annak időpontjáig. 

A kezelt személyes adatok:  

Név, TAJ szám, születési dátum, e-mail cím, mobil szám, az Ön által szabadon megadott egyéb 
információ1, (érintett hozzájárulásán alapul). 

Adatok felhasználása, továbbítása:  

Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Info tv. és az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII tv. rendelkezései szerint 
használhatja fel és továbbíthatja. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről tájékoztatjuk, és ehhez előzetes 
hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy ezt követően 
hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Az általunk kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt 
kötelező  esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között 
nem továbbítjuk, azt orvosi titokként kezeljük. 

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, tehát az adatkezelő és az adatfeldolgozó megegyezik. 

Adatbiztonság:  

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések 
elkerülése érdekében az Ön személyes adatait papírformátumban és elektronikus formában 
őrizzük, melyhez csak az adatkezelők férnek hozzá. Az oltás szervezés után személyes adatait 
(név, születési dátum, TAJ szám) a háziorvosnak és a Pest Megyei Kormányhivatal 
oltásszervezéssel megbízott kollégáinak továbbítjuk. Az adatok átadását követően az Aszódi 
Polgármesteri Hivatal a közölt személyes adatokat nem kezeli, a saját rendszeréből törli, valamint 
a papíralapon eljutatott személyes adatokat megsemmisíti.   
 
  

                                                           
1 Az oltásszervezés során ismertetésre kerül, hogy mely betegségek esetén nem adható az oltás. Azáltal, hogy Ön 
közli a betegségét, az a köztisztviselő tudomására jut. 
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Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:  
Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a 
helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a 
tiltakozáshoz való jog. 

A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érintett, jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés 
céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, valamint a személyes 
adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés 
tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 

Ön mint érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát. Abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi 
az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az 
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban 
az esetben, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Tiltakozáshoz való joga alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján 
alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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. 

Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az Ön adatait feldolgozzuk-e vagy 
sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat 
gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése, adatai 
felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulás. 

Ön jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, ill. törlési 
kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 


