Adatkezelési tájékoztató a koronavírus elleni védőoltásra történő regisztráció
során nyújtott segítséghez kapcsolódó személyes adatkezelésekről
Tájékoztatjuk, hogy az Ipolyszög Község Önkormányzata, mint adatkezelő a koronavírus miatti
védőoltásra történő regisztráció végrehajtásában nyújtott segítség- (kezelt adatok: a regisztrációhoz
szükséges személyes adatok), valamint a védőoltással kapcsolatban az e-mail címre érkező
információról való utólagos tájékoztatás (kezelt adatok: a kapcsolattartáshoz szükséges adatok) célból
az alábbi adatait kezeli.
A kezelt adatok köre:




a regisztrációban részt vevő neve; életkora
a regisztrációban részt vevő e-mail elérhetősége; telefonos elérhetősége
a regisztrációban részt vevő személy lakcíme, TAJ száma

A személyes adatok tekintetében az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában, illetve az Infotv. 5.§ b)
pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megküldött adatokat az e célra létrehozott kormányzati portálon
kívül sehol nem hozzuk nyilvánosságra, azokat a cél megvalósulását követően töröljük.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet
tájékoztatást, valamint hozzájárulását bármikor visszavonhatja és az információs önrendelkezési
jogainak érvényesítése érdekében az adatkezelő részére küldött nyilatkozattal kérheti a rögzített
személyes adatai azonnali törlését az alábbi elérhetőségeken:
Az Adatkezelő megnevezése:
Elérhetőségeink:
Postai címünk:
Email címünk:
Telefonszámunk:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Elérhetősége (email címe):

Ipolyszög Község Önkormányzata
2660 Ipolyszög, Fő utca 36.
ipolyszog@gmail.com
35/ 500-493
Hanganov Kft.
drpapp.balint@hanganov.hu

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf. 9.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az oltással kapcsolatos kormányzati adatkezelés:
Az igényléshez név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám, életkor és TAJ-szám (a továbbiakban együtt:
személyes adatok) megadása szükséges.
A személyes adatok megadásával önkéntes hozzájárulását adja, hogy a közölt személyes adatokat (név,
lakcím, e-mail-cím, telefonszám, életkor és TAJ-szám) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, hozzájáruló
nyilatkozata visszavonásáig, Magyarország Kormánya megbízásából a Miniszterelnöki Kabinetiroda
összegyűjtse és átadja a NEAK részére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a közölt személyes adatokat a
NEAK részére történő átadásig titkosított adatbázisban tárolja, nyilvánosságra nem hozza, külföldre és
a NEAK-on kívül harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok NEAK részére történő átadását követően
a Miniszterelnöki Kabinetiroda a közölt személyes adatokat nem kezeli.
A közölt személyes adatok NEAK részére történő átadását követően az adatkezelő a NEAK. Az
egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 386/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjai alapján a NEAK határozza meg a területi
egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, irányítja a területi egészségügyi ellátás
megszervezését, valamint részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel
kapcsolatos eljárásokban.
A NEAK a közölt személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjára és a 386/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjaiban foglalt közfeladataira figyelemmel kezeli. A NEAK
a közölt személyes adatokat a részére megadott szempontrendszer alapján az általa vezetett
nyilvántartásokkal összeveti és annak eredményéről az érintett háziorvosát tájékoztatja a koronavírus
elleni védőoltás beadhatóságának megállapítása érdekében. A NEAK adatkezelésének célja továbbá a
koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos igények minél pontosabb felmérésében és az oltás minél
hatékonyabb megszervezésében való közreműködés. A NEAK a közölt személyes adatokat az
intézkedések megtételéhez szükséges időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Amennyiben Ön továbbra is kapcsolatban kíván maradni Magyarország Kormányával, az űrlap végén
található „Hozzájárulok, hogy későbbi kapcsolattartás céljából a megadott kapcsolattartási adataimat
visszavonásomig kezeljék az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint” gombra kattintással Ön
önkéntes hozzájárulását adja, hogy további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás, illetve
elektronikus levél küldése céljából a közölt kapcsolattartási adatait (név, lakcím, e-mail-cím,
telefonszám) Magyarország Kormánya megbízásából a Miniszterelnöki Kabinetiroda a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezelje. Ez esetben
adatait az adatok átadását követően az Idomsoft Zrt. (1134 Budapest, Tüzér utca 41.), mint
adatfeldolgozó tárolja.
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.
A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében Ön mint érintett élhet az adathordozhatósághoz való
jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban történő kiadását vagy - amennyiben ez technikailag lehetséges - az Ön által megjelölt
harmadik személy részére történő átadását.
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.
A kapcsolattartási adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az
adatait az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz,
profilalkotáshoz nem használja fel.
Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak
érvényesítése érdekében a Miniszterelnöki Kabinetirodához (1014 Budapest, Színház utca 1.;
adatvedelem@mk.gov.hu címen; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter, postai levélcíme:
Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1) a közölt személyes adatok NEAK részére történő
átadásáig, illetve a kapcsolattartás céljából megadott adatokkal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig fordulhat.
A közölt személyes adatok NEAK részére történő átadásától az érintett a személyes adatainak
kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelőhöz
(1139
Budapest,
Váci
út
73/A,
e-mail-cím:
adatvedelem@neak.gov.hu; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szomolányi Borbála, e-mail-címe:
adatvedelem@neak.gov.hu) fordulhat.

