Adatkezelési tájékoztató
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által az Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő járóbeteg ellátást
nyújtó szolgáltatóknál dolgozó egészségügyi alkalmazottak
adataival kapcsolatban végzett adatkezelésről
1. Adatkezelő megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint jogi személy, valamint a Közgyűlés, Eger
Megyei Jogú Város polgármestere és Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(a továbbiakban: Hivatal) jegyzője, mint önkormányzati és államigazgatási feladat- és
hatáskörök címzettjei a GDPR 4. cikk 7. pontja, valamint az Infotv. 3. § 9. pontja alapján
adatkezelőknek minősülnek, azonban önálló adatkezelést nem folytatnak, a
működésükhöz és feladat- és hatásköreik gyakorlásához szükséges személyes adatok
kezelését a Hivatal végzi.
Az Adatkezelő megnevezése:
Székhelye:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Az adatkezelő képviselője:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3300 Eger, Dobó István tér 2.
36/523-700
egpolgh@ph.eger.hu
https://www.eger.hu/hu/varoshaza-fo
Dr. Andráskó Dénes jegyző

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Tóth Gábor
Telefon:
36/521-906
E-mail:
toth.gabor@ph.eger.hu
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
A személyes adatok kezelésének célja, hogy a COVID-19 vírus elleni polgári védelmi
kötelezettség teljesítésének megszervezésével kapcsolatos közérdekű feladatok
végrehajtásában az Önkormányzat segítséget nyújtson a hivatásos katasztrófavédelmi
szerveknek és a kormányzatnak.
A személyes adatok kezelésének jogalapját az (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja biztosítja:
„az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”.
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4. Az érintettek és a személyes adatok kategóriái
A Hivatal a 3. pont szerinti célból és az ott meghatározott jogalap szerint az
Önkormányzat fenntartásában lévő járóbeteg ellátó szolgáltatók egészségügyi
dolgozóinak a személyes adatait kezeli.
A Hivatal az érintettek következő személyes adatait kezeli: név, születési év,
telefonszám, lakcím, e-mail cím, végzettség alapnyilvántartási típusa, FEOR kód,
szakképesítés, szervezeti beosztás, foglalkoztatási kategória, betegellátásban történő
jelenlegi részvétele.
5. A személyes adatok forrása
A Hivatal a szükséges személyes adatokat az Önkormányzat fenntartásában lévő
járóbeteg ellátó szolgáltatóktól kéri be.
6. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
A Hivatal a személyes adatokat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján hivatásos
katasztrófavédelmi szerveknek, valamint közérdekű feladat ellátása céljából a
veszélyhelyzet elleni védekezésben feladatot ellátó minisztériumoknak továbbíthatja.
7. A személyes adatok kezelésének időtartama
A Hivatal a rendelkezésre álló személyes adatokról nyilvántartást nem vezethet, az
adatokat a polgári védelmi szervezetbe történő beosztást követően haladéktalanul törli.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
A személyes adatokhoz kapcsolódó érintetti jogok gyakorlása adatvédelmi
szempontokból az érintetti minőség igazolásához kötött. A Hivatal a jogok gyakorlását
ennek megfelelően a személyazonosság igazolását követően tudja biztosítani. A Hivatal
telefonon semmilyen esetben sem ad tájékoztatást személyes adatok kezeléséről.
Az érintettnek jogában áll, hogy:
a) a Hivataltól tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről tájékoztatáshoz való jog,
b) kezelt személyes adataihoz hozzáférjen - hozzáféréshez való jog,
c) kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje - helyesbítéshez való jog,
d) kezelt személyes adatait töröltesse - törléshez való jog,
e) kezelt személyes adatai kezelésének korlátozását kérje - korlátozáshoz való jog,
f) kezelt személyes adatai tekintetében az adathordozhatósághoz való jogával éljen
- adathordozhatósághoz való jog,
g) kezelt személyes adatai tekintetében tiltakozzon az adatkezelés, illetve
automatikus adatkezelés ellen – tiltakozáshoz való jog,
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h) személyes adatai kezelése tekintetében jogai védelme érdekében az illetékes
felügyeleti hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen jogorvoslati lehetőség.
Tájékoztatás kérése alapján az érintett – amennyiben az nem esik törvényben
meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e a Hivatalnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt
adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy
a) a Hivatal milyen célból kezeli a személyes adatait,
b) mi jogosítja fel a Hivatalt az adatok kezelésére (jogalap),
c) mikortól és meddig kezeli a Hivatal az adatait (időtartam),
d) milyen adatokat kezel (azok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére
bocsátja),
e) a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
f) harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
g) amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, az adatok forrásáról,
h) az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz a Hivatal,
i) az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
j) jogorvoslati lehetőségeiről.
A tájékoztatást a Hivatal a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül
adja meg.
A helyesbítési jog keretében az érintett a Hivatal által kezelt és pontatlan személyes
adatát kérésére helyesbíti, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett
kérheti a hiányos személyes adat kiegészítését.
A törlési jog gyakorlása során az érintett kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem
nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Hivatal;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz
eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát,
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b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra szól, amíg a Hivatal megvizsgálja az érintett jogos érdekei
elsőbbségbe kerülnek-e az adatkezelés jogalapjával szemben.
Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Hivatal az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása
érdekében, vagy jogos érdekből történő kezelése ellen.
A Hivatal az érintett tiltakozása esetén megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben
megállapítható, hogy az érintett érdekei, jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek az
adatkezeléssel szemben, a Hivatal törli az érintett személyes adatait.
9. Jogorvoslat
Adatvédelmi tisztviselő
Az érintett a Hivatal által végzett adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat a
Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken.
Bírósági jogérvényesítés
A személyes adatival kapcsolatban az érintettet megillető jogok megsértése, vagy ennek
közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében az érintett bírósághoz
fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett választása szerint a lakó,
vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.
Felügyeleti hatósághoz fordulás
A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el, amely felé az érintett bejelentéssel élhet
a személyes adatai kezelését érintően.
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
Honlap:
http://www.naih.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
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