Adatkezelési Tájékoztató
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által lehetővé
tett antigén gyorstesztelésre való regisztrációhoz fűződő adatkezelésről
A kerület Önkormányzata elkötelezett a lakosok védelme és a koronavírus-járvány elleni
hatékony védekezés mellett, ezért ingyenes tesztelésre biztosít lehetőséget életvitelszerűen
Pesterzsébeten lakó/tartózkodó (18 év feletti) azon lakosainak, akik ezt a tényt
lakcímkártyájukkal igazolni tudják.
Az Önkormányzat - a tesztelés minél szervezettebb lebonyolítása érdekében - lehetőséget
biztosít előzetes időpont foglalására a honlapján (www.pesterzsebet.hu) elérhető regisztrációs
felületen. Ennek az előzetes regisztrációnak a lebonyolítása természetesen személyes adatok
kezelésével is jár, ezen feladat elvégzésének adatkezelője Pesterzsébet Önkormányzata.
A vizsgálatot és az azzal összefüggő adatkezelést a vizsgálat lefolytatására szakértelemmel
rendelkező egészségügyi szolgáltató végzi (lsd. Adattovábbítás címzettje).
Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni a lentebb
részletezett jogi szabályozás szerinti védelemben részesített személyes adatainak kezelésével
kapcsolatos tudnivalókról.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
−
−
−
−

Székhely:
Képviseli:
Telefon:
e-mail:

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Szabados Ákos polgármester
06/1/283-0640
hivatal@pesterzsebet.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő
−
−
−

neve: Gasztonyi Ildikó
címe: 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1. I/70. szoba
e-mail: adatvedelem@pesterzsebet.hu

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
−

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 (továbbiakban: GDPR);
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.).
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4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja,
jogalapja és időtartama

1.

Kezelt személyes adatok:

2.

Az adatok forrása:

3.

Érintettek tájékoztatása:

A tesztelésre regisztráló természetes személy:
− neve,
− lakcímkártyán szereplő pesterzsébeti lakóhelye,
illetve tartózkodási helye,
− e-mail címe,
− TAJ száma.
− Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
− Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az
adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. Ezen szándékát a fent megadott
elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.
A hozzájárulás visszavonása esetén személyes
adatait haladéktalanul töröljük, ennek
következtében a tesztelésen való részvételre
(amennyiben a tesztelés még nem történt meg) nem
lesz lehetőség.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.pesterzsebet.hu
honlapon a regisztrációs felületen megtekinthető.
A regisztráció feltétele az Adatkezelési Tájékoztató
elfogadása.
−

−
4.

Adatkezelés célja:
−

5.

Adatkezelés jogalapja:

6.

Adatkezelés időtartama:

7.

Adattovábbítás címzettje:

8.

Adatfeldolgozó:

A XX. kerületben életvitelszerűen élő –
lakcímkártya adataival igazolt – regisztráló
számára biztosított ingyenes koronavírustesztelés
megszervezése.
Az adatok a vizsgálat lebonyolításának
gördülékenyebbé tételéhez, valamint a regisztráló
azonosításához szükségesek.
A TAJ szám kezelése azért szükséges, mert a
regisztrációs folyamat során ez az azonosító
biztosítja, hogy minden jelentkező egy alkalommal
regisztráljon.

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
önkéntes hozzájárulás.
A regisztrációs eljárás megindításától a szűrés
lezárásáig (konkrétan: 2021. május 16. – 2021. május
24.), vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
InspiroMed Légzésközpont és Alvásklinika
1027 Budapest, Vitéz u. 9. fszt. 2.
Nincs
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A sikeres regisztrációt egy visszaigazoló e-mailben erősítjük meg. A tesztelés helyszínén az
Adatkezelő, valamint az egészségügyi szolgáltató a regisztrációs adatbázis alapján fogják Önt
azonosítani. Az azonosítás céljából az Ön megadott adatai közül az alábbiakat a tesztelést
végző InsproMed Légzésközpont és Alvásklinika kijelölt munkatársai rendelkezésére
bocsátjuk:
− név,
− lakóhelye vagy tartózkodási helye és
− TAJ száma.
Az Ön egyedi teszteredményéről a Pesterzsébeti Önkormányzat nem kap tájékoztatást,
adatainak rögzítését az egészségügyi szakrendszerekbe az egészségügyi szolgáltató saját
felelősségi körében végzi (ezen esetben az egészségügyi szolgáltató az adatkezelő). Az
egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat számára a tesztelési nap összesített statisztikai
adatait adja át, amely személyes adatokat nem tartalmaz, így azok személyazonosításra nem
alkalmas adatok.
A regisztrációs űrlap kitöltésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pesterzsébeti
Önkormányzat az e pontban megjelölt személyes adatait jelen Adatkezelési tájékoztatónak
megfelelően kezelje.
Adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban és a Hivatal
központi irattárában tárolja.
Adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen
vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati
lehetőségei
Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:
−
−
−
−
−

átlátható tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak törlését,
személyes adatai kezelésének korlátozását,
valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslati lehetőségek:
Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg
adatvédelmi tisztviselőnket.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsértése esetén az érintett fordulhat az
adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett saját lakó-, tartózkodási helye szerinti
Törvényszékhez. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a
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törvényszék hatáskörébe tartozik, ezért a per - az érintett választása szerint - saját lakóhelye,
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:
− Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
− telefonszám: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
− postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.,
− telephely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
− e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Budapest, 2021. május 12.

Szabados Ákos s.k.
polgármester

