Adatkezelési tájékoztató
(Koronavírus elleni védőoltás beadásához történő regisztrációhoz és az oltási
tevékenység lebonyolításához, ütemezéséhez)
Magyarország Kormánya az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított
koronavírus elleni védőoltások beadásával kapcsolatos feladatok végrehajtása kapcsán a
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 1097.
Budapest, Nagyvárad tér 1 (a továbbiakban: Intézmény) oltópontként kijelölésre került.
Az oltási tevékenység hatékony megszervezéséhez, lebonyolításához lehet regisztrálni az
alábbi web oldalon: https://oltopont.dpckorhaz.hu
A fent nevezett cél elérése érdekében az adattakarékosság elvét szem előtt tartva az
alábbi személyes adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, TAJ-szám,
születési dátum, nem, lakcím (irányítószám, utca és házszám), e-mail-cím,
mobiltelefonszám.
Az adatkezelés célja az, hogy az érintettek tájékoztatást kaphassanak, és jelezhessék
igényüket a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatosan az Intézmény részére annak
érdekében, hogy az Oltópont az orvosszakma szabályainak megfelelően és hatékonyan
meg tudja szervezni és ütemezni a koronavírus elleni oltással kapcsolatos tevékenységet.
A személyes adatok megadására azért van szükség, hogy a jelentkezőket be tudják
osztani a rendelkezésre álló oltási alkalmakra és időpontokra valamint elő tudják készíteni
a minél gyorsabb betegellátást az oltás végrehajtása kapcsán1.
Az oltás lebonyolításával kapcsolatban a járóbeteg ellátással kapcsolatos adatkezelési
eljárásrend érvényesül. Az adatkezelés kapcsán az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó
adatok kezeléséről szóló törvényben, valamint az Intézmény Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzatában foglaltak irányadók2.
A web oldalon a „Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat”
gombra kattintás esetén Ön az alábbi nyilatkozat elfogadásáról nyilatkozik:
„Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A
személyes adatok megadásával önkéntesen kifejezett hozzájárulásomat adom,
hogy a közölt személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, TAJ-szám, születési
dátum, nem, lakcím -irányítószám, utca és házszám-, e-mail-cím, mobiltelefonszám)
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 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 9. cikk
(2) bekezdés a) pontjára hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig az Intézmény a
koronavírus oltás szervezése előkészítése és lebonyolítása érdekében kezelje.”
Az adatkezelés időtartama: a második oltás beadását és a regisztrációját követően egy
hónapig szól. Az első oltás sikeres beadásakor a fentiekben felsorolt adatokat
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egészségügyi dokumentáció útján az Intézmény jogszabályi kötelezettségének téve a
jogszabály3, valamint Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint őrzi
meg.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás:
Az Intézmény a közölt személyes adatokat védett adatbázisban tárolja, nyilvánosságra
nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja, ez alól kivételt képez az
egészségügyi ellátóhálózaton belüli, illetőleg a járványhelyzetre vonatkozó jogszabályi
előíráson alapuló adattovábbítás. Az közölt személyes adatokat az Intézmény csak az
Adatkezelési tájékoztatóban megadott célra használja.
A jelen Tájékoztató által nem rendezett kérdésekben az oltással kapcsolatos
adatkezelésre az Intézmény Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában foglalt
rendelkezések megfelelően irányadók.
Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a
hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az
adathordozhatósághoz való jog.
A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érintett 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 tájékoztatást kapjon
az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel
a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának
időtartamáról, valamint a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való
jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
Ön mint érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai
helyesbítését kérni.
Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes
adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben, ha
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége
a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben, ha az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.
A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében Ön mint érintett élhet az
adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy - amennyiben ez
technikailag lehetséges - az Ön által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.
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Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben
az adatait az adatkezelő a tárolt adatokat a törvényben előírt határidőn belül törli. Adatait
az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel.
Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá
jogainak érvényesítése érdekében a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai
és Infektológiai Intézethez fordulhat
Adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy István
Cím:1097. Budapest, Nagyvárad tér 1
Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál is élhet panasszal.
A hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5).
Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 16) jár el.
Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet - Szent István
telephely. Cím: 1097Budapest, Nagyvárad tér 1.

