Adatkezelési tájékoztató
Jelen tájékoztató célja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
244/I.–244/K. §-ban foglalt rendelkezéseknek, az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül
történő végrehajtása során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a
továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.
A kezelt személyes és különleges adatok: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a
továbbiakban: EESZT) adatai alapján pozitív SARS-CoV-2 teszteredménnyel rendelkező,
illetve az eljárásrend alapján az elmúlt 14 napban SARS-CoV-2 vírusfertőzésben érintett
tanulók és alkalmazottak adatai: a fertőzésben érintett gyermek/tanuló, illetve alkalmazott
oktatási azonosító száma, valamint az érintett személy EESZT-be SARS-CoV-2
vírusfertőzésben érintettként történő bekerülésének dátuma.
Az adatkezelés célja: a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi
intézkedések megtétele céljából az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) az EESZT
működtetőjétől napi rendszerességgel – titkosított csatornán keresztül – megkapja a SARSCoV-2 vírussal fertőzött tanulók és alkalmazottak fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Eütv. 244/I. § és 244/K. §-on alapul figyelemmel
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában, továbbá különleges adatok esetében a 9. cikk b) és
e) pontjában foglaltakra.
Az adatok megismerhetősége: Az adatokat kizárólag az OH erre kijelölt munkatársai
ismerhetik meg. Az OH az adatokat az Eütv. szerinti védelmi intézkedés megtételéig - de
legfeljebb 48 óráig - az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján –
teszi megismerhetővé az érintett köznevelési intézmények számára.
Adatbiztonság: Az adatok tárolása az OH szerverein történik. Az OH gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a
GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az érintettet a személyes adatok kezelése vonatkozásában megillető jogokról (adatokhoz való
hozzáférés joga, helyesbítés, adatkezelés korlátozása) a GDPR 15., 16. és 18. cikke,
jogorvoslati lehetőségeiről a GDPR 77. cikke és 79. cikke rendelkezik.

