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Adatkezelési tájékoztató
a koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolásával kapcsolatos
- foglalkoztatott személyeket érintő adatkezelésről

Jelen tájékoztató az Eötvös József Főiskola által a COVID-19 járvánnyal összefüggésben, a
koronavírus elleni oltás felvételének igazolásával kapcsolatosan a munkavállalókat érintően
előírt igazolási kötelezettség teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

1. Adatkezelő
Eötvös József Főiskola
székhely:
6500 Baja, Szegedi út 2.
adószám:
15308988-2-03
postacím:
6500 Baja, Szegedi út 2.
e-mail cím: info@ejf.hu
webhely:
http://ejf.hu/
a továbbiakban: Adatkezelő vagy Főiskola.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
dr. Sziráczki István LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
postacíme: 6500 Baja, Szegedi út 2.
e-mail címe: adatvedelem@ejf.hu

2. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok
-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data
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Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a
továbbiakban: GDPR);
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és
önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező
igénybevételéről (a továbbiakban: kormányrendelet).

3. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek
Az adatkezeléssel érintett személyek: az Adatkezelő által foglalkoztatott személyek
(munkavállaló, illetve Adatkezelővel egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló)
természetes személyek (a továbbiakban: Érintett).

4. A kezelt adatok köre
4.1. Az Érintett a védőoltás felvételének tényét uniós digitális Covid-igazolvány, vagy
védettségi igazolvány, illetve applikáció, vagy az oltást igazoló orvos által kiállított igazolás,
vagy az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, vagy
Magyarország által elismert más állam által kiállított igazolás, valamint a vele együtt
felmutatandó személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány felmutatásával igazolhatja. Az
igazolás módjától függően az alábbi adatkört ismeri meg az Adatkezelő.
4.2. Uniós digitális Covid-igazolvány felmutatása esetén:
- vezeték- és keresztnév,
- születési idő,
- egyedi igazolványazonosító,
- célzott betegség vagy kórokozó (COVID-19),
- oltóanyag vagy profilaxis,
- oltóanyagtermék neve,
- oltóanyag forgalombahozatali engedély jogosultja vagy oltóanyag gyártója,
- dózis sorszáma / sorozat hossza,
- oltás időpontja, a legkésőbbi dózis beadásának dátumát feltüntetve,
- oltás tagállama,
- igazolvány kibocsátója.
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4.3. Védettségi igazolvány felmutatása esetén:
- vezetéknév,
- utónevek,
- útlevél száma / személyazonosító igazolvány száma,
- oltás ideje,
- védettségi igazolvány sorszáma.
4.4. Védettségi alkalmazás felmutatása esetén:
- vezetéknév,
- keresztnév,
- TAJ-szám,
- védettség (milyen kórokozó ellen),
- oltás(ok) dátuma,
- vakcina (vakcinák) típusa.
4.5. Oltást igazoló orvos által kiállított igazolás felmutatása esetén:
- név,
- születési dátum,
- TAJ-szám,
- oltóanyag neve (első és másodig adagra vonatkozóan),
- oltóanyag gyártási száma (első és másodig adagra vonatkozóan),
- oltás beadása melyik testrészbe történt (első és másodig adagra vonatkozóan),
- oltás időpontja (első és másodig adagra vonatkozóan),
- következő oltás időpontja,
- oltást végző egészségügyi szolgáltató megnevezése és címe (első és másodig adagra
vonatkozóan),
- oltást igazoló orvos aláírása és orvosi bélyegzőjének lenyomata (első és másodig
adagra vonatkozóan).
4.6. Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány felmutatása
esetén:
- név,
- születési dátum,
- nem,
- állampolgárság,
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állampolgársága szerinti személyazonosságot igazoló dokumentum száma,
oltóanyag vagy profilaxis,
oltás időpontja,
oltást igazoló orvos aláírása és munkakörének, felelős státuszának megjelölése,
oltóanyag gyártója és gyártási száma,
bizonyítvány érvényességi ideje,
az igazolást kiállító szerv hivatalos bélyegzője.

4.7. Magyarország által elismert más állam által kiállított igazolás esetén: Az igazolásban
szereplő adatok, de legalább:
- vezetéknév,
- utónevek,
- útlevél száma / személyazonosító igazolvány száma,
- oltás ideje,
- oltás felvételét tanúsító igazolvány sorszáma.
4.8. A személyazonosság igazolása céljából felmutatott igazolványon szereplő adatok
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a felmutatott igazolványt
vagy igazolást, illetve a bemutatott applikációt a jogosult személy használja fel éppen, kérheti
más, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatását. Az Érintett a
kormányrendelet értelmében a munkáltató (Adatkezelő) felhívására öt napon belül köteles
hitelt érdemlő módon igazolni a védőoltás felvételét a személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány és a fenti dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával. Ebből
kifolyólag Adatkezelő a felmutatott igazolvány, igazolás, illetve az applikáció adatainak
megismerésekor alapesetben megismeri a személyazonosság igazolása céljából az Érintett
által felmutatott további igazolvány adattartalmát is.
4.9. Amennyiben az Érintett részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele,
az erre vonatkozó orvosi szakvéleményt kell bemutatnia az Adatkezelőnek. Ez esetben a
konkrét szakvélemény adattartalmát fogja megismerni az Adatkezelő. A szakvélemény
adatköréről Érintett még az adatkezelés előtt a szakvélemény ismeretében tájékozódik, mivel
ő bocsájtja Adatkezelő rendelkezésére azt.
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5. Az adatkezelés célja
5.1. A fenti adatok kezelésének célja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
5.2. Adatkezelő a 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján köteles ellenőrizni az általa
foglalkoztatott személyek vonatkozásában a koronavírus elleni védőoltásuk felvételének
tényét, és csak az igazoltan beoltott személyeket foglalkoztathatja (ide nem értve az orvosi
felmentést).
5.3. A védőoltás felvételének igazolásához uniós digitális Covid-igazolvány, vagy védettségi
igazolvány, illetve applikáció, vagy az oltást igazoló orvos által kiállított igazolás, vagy az
Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, vagy Magyarország
által elismert más állam által kiállított igazolás, továbbá a vele együtt felmutatandó
személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány adattartalmának megismerése szükséges.
5.4. Amennyiben az Érintett részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele,
az erre vonatkozó orvosi szakvéleményt kell bemutatnia az Adatkezelőnek. Ez esetben az
adatkezelés célja a védőoltás alóli mentességi ok fennállásáról való meggyőződés.

6. Az adatkezelés jogalapja
6.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettséget a 599/2021. (X.
28.) Korm. rendelet 2. § (5), (7) és (11), valamint a 3.§ (1) és (3) bekezdése írja elő az előző
pontban írtak szerint.
6.2. Az adatkezelés különleges (egészségügyi) személyes adatok kezelésével is jár, melyek
esetében a jogalap a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel – miszerint az
adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján –
teljesülésére tekintettel szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi
kötelezettséget szintén a 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (5), (7) és (11), valamint a 3.§
(1) és (3) bekezdése írja elő az előzőekben írtak szerint.
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7. Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama
Adatkezelő a fenti adatok megismerését követően az igazoláson átesett foglalkoztatottak
nevét és az oltás igazolásának – vagy az orvosi felmentés igazolásának – tényét rögzíti és
eltárolja az ide vonatkozó, következő kormányzati utasításban foglalt határidőig, de legfeljebb
a veszélyhelyzet megszűnéséig. Az adatok megőrzése a Kormányrendelet 2. § (13) bekezdése
alapján kijelölt ellenőrző tevékenységére tekintettel szükséges. Az itt megjelölt adatokon kívül
további adatok eltárolására nem kerül sor, azokat csak megismeri az adatkezelő.

8. Adatvédelem, adatbiztonság
8.1. Az adatokat a 9. pontban írt személyek jogosultak megismerni, az ott írt szabályok
betartásával.
8.2. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról,
technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik
a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
8.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban bemutatott és törvényes célok elérése
érdekében, azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és
ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

9. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre és a megismerés szabályai
9.1. Az adatokat megismerhetik az Adatkezelő érintett szervezeti egységeinél dolgozó, az
igazolások ellenőrzésével megbízott, vezető beosztású, vagy a vezető nevében eljáró
alkalmazottai.
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9.2. Az itt megjelölt személyek a megismert adatok tekintetében titoktartásra kötelezettek, és
csak a 7. fejezetben megjelölt adatokat tárolhatják el.

10. Az adatok forrása
A személyes adatokat az Érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, más forrásból
Adatkezelő nem gyűjt adatokat.

11. Az adatok továbbítása
A tájékoztatóban megjelölt személyes adatok továbbítására alapesetben nem kerül sor. A
Kormány által kijelölt ellenőrző szerv az adatokat megismerheti.

12. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő a védőoltás felvételének igazolásával kapcsolatban nem vesz igénybe
adatfeldolgozót. Az ellenőrzést az Adatkezelő alkalmazottai végzik.

13. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Adatkezelő jelen tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenysége során automatizált
döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

14. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
14.1. Tájékoztatáshoz való jog
14.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az
adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más
módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt,
illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés
minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is
7
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kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelő az Érintett kérelmei alapján meghozott
intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre
álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.
14.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
14.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem
nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

14.2. Hozzáféréshez való jog
14.2.1. Az érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen
irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés
folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges
körülményről.
14.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes
adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A
további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel.
14.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre
az Adatkezelő, kivéve, ha az érintett másként kéri.
14.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem
nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a
hozzáférést.
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14.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

14.4. A törléshez való jog
14.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintett személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
14.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges
adatokat az érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő,
ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése az érintett vagy más természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben
azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.
14.4.3. A jelen tájékoztató szerint kezelt személyes adatok kezelése az Adatkezelőre
alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, így egyes
esetekben a kérelem nem hajtható végre.

14.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
14.5.1. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
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- 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;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
14.5.2. Ha az adatkezelés 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 kezeli
Adatkezelő.
14.5.3. Az Adatkezelő az érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.

14.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség
Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat a
címzetteket értesíti, akiknek korábban az érintett adatait továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére
az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

14.7. Az adathordozhatósághoz való jog
14.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
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megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen
alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
14.7.2. Jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges és ezen alapul, tehát az érintett jelen esetben nem
gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

15. Érintett kérelmeinek teljesítése
15.1. A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja
Adatkezelő. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
15.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a
tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként
kéri.
15.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett
panaszt nyújthat be a 16. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak
szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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15.4. Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti
kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges,
mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az
Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
15.5. Ha Érintett a kérelmét postai úton kívánja beterjeszteni, akkor azt Adatkezelő 6500 Baja,
Szegedi út 2. címére, elektronikus úton pedig e-mail-ben, az adatvedelem@ejf.hu email címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail
címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem
figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést
követő első munkanapot kell tekinteni.

16. Jogérvényesítés
16.1. Érintett adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszával az Adatkezelőhöz,
illetve annak adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat elsősorban az alábbi
elérhetőségeken:
Eötvös József Főiskola
dr. Sziráczki István LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
E-mail cím: adatvedelem@ejf.hu
Postacím: 6500 Baja, Szegedi út 2.
16.2. Érintett jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az Érintett választása szerint – az Érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.

2021. november 1.
Eötvös József Főiskola
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