
Adatkezelési tájékoztató 
a COVID19 okozta világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a védettséget igazoló 

személyes adatk kezeléséről 
 
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. 
április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. 
cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást adja. 
 
A szabályozás meghozatalakol az adatkezelő él Magyarország Koránya 598/2021. (X. 28.) Korm. 
rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről jogszabályban meghatározott lehetőségekkel  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100598.KOR&dbnum=1 
E rendelet célja annak biztosítása, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek, 
vállalkozások és intézmények jogot kapjanak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a 
SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) felvételét a foglalkoztatottak 
számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében. 
 
A Bakony és Balaton KKKE 22 településen hajtja végre az Európai Unió LEADER programját, melyet az 
Európai Parlament és a Tanács 1035/013/EU rendlete alapján az Irányító Hatósággal kötött 
együttműködési megállapodás és a 1751973719 iratazonosító számon benyújtott támogatási 
kérelemre kibocsátott, többször módosított 3285440783 iratazonosító számú Támogató okirat alapján 
hajt végre, közfeladatot lát el. 
 
Feladatainak folyamatos és magas színvonalú ellátása, ügyfeleinek és munkatársainak 
egészségmegóvása érdekében elfogadja és követi az Európai Unió, valamint Magyarország 
Kormányának a COVID-19 okozta világjárvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseit, 
utasításait. 
 
A munkavégzést ügyfelek és munkatársak eseténa hivatkozott jogszabály keretein belül védettség 
meglétéhez köti, melyet az dokumentumok bemutatása útját kell igazolni a munkaterületre történő 
belépést megelőzően – munkavállalóknak egy alkalommal, ügyfeleknek minden alkalommal. 
 
 
Adatkezelő: 
Bakony és Balaton KKKE 

Székhely: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 

Adószám: 19383578-1-19 

e-mail cím: bakonyesbalaton.berhida@gmail.com  
DPO: dpomegoldasok@gmail.com  
 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi 
rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC) 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504) 
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A GDPR értelmében „személyes adat”: 
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
 

A SZEMÉLYES ADATOK 
 
Az önéletrajzok tekintetében kezelt személyes adatok: 
A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében megadott személyes adatok (különösen 
természetes személyazonosító adatok, motivációs levél, elérhetőség). 

- Magyarország kormánya vagy az Európai Unió által elfogadott a COVID19 vírussal 
szembenivédettséget igazoló dokumentum megléte fényképes igazolvánnyal alátámasztva. 

Az adatkezelő az igazolványokról semmilyen adatot nem rögzít, nem tárol, azt kizárólag a belépést 
megelőzően megtekinti a QR kódot szükség szerint leolvassa! 
 

kezelésének célja: Az adatkezelő a Munka törvénykönyve alapján 
köteles munkavállalólói számára az egészséges 
munkakörnyezetet biztosítani. A COVID 19 vírus 
okozta világjárvány megfékezését mind az 
Európai Unió, mind Magyarország kormánya 
magánszemélyek védetté válásban látja, 
melynek elsődleges lehetősége a kifejlesztett 
vakcinák felvétele, illetve a fertőzésen való 
igazolt átesés. 
A zárt munkaterébe történő folyamatos 
tartózkodás egészséges és legbiztonságosabb 
körülményeit munkáltató akkor tudja 
megteremteni, ha követi Magyarország 
kormánya és az Európai Unió által megbízott 
szakemberek ajánlásait és a személyes 
kontaktust igénylő interakcióknál a járványügyi 
előírások szigorú betartása mellett a személyes 
találkozást, valamint a zárt irodában történő 
tartózkodást a védettséget igazolni tudó 
személyek számára biztosítja.  

az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontján alapul, az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés  b) pontja az 
adatkezelés az adatkezelőnek vagy az 
érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi 
előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és 
konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, 
ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő 
megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy 



3 
 

tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti 
kollektív szerződés ezt lehetővé teszi; 
Magyarország Koránya 598/2021. (X. 28.) Korm. 
rendelet a munkahelyek koronavírus elleni 
védelméről 

 Olyan személyes adat nem kerül kezelésre, 
melyet adatkezelő nem az érintettől gyűjt. 

tárolásának időtartama: Az adatot az adatkezelő semmilyen módon nem 
tárolja 

A tárolás módja: Nem értelmezett 

Adat megismerésére jogosultak köre az 
adatkezelőnél 

munkaszervezet vezető, elnök 

Adatbiztonság nem értelmezett, mivel nincs adattárolás 

 
AZ ÖN JOGAI 

 
1. A hozzáférés joga 
A pályázó 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 a 
személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
2. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a 
közhatalmi jellege miatt kerül sor. 
 
 
Mivel az adatkezelés során tárolás, rögzítés nem történik, az érintett más jogának értelmezése 
nem releváns 
 
JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE 

A munkavállaló által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a munkáltató, adatkezelőt, így 

lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a 

hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

Illetve, az érintettenk lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az 
ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 
vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket 
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso  oldalon. 
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