Adatkezelési tájékoztató
a „NYILATKOZAT járványügyi szempontból jelentős adatokról” c. dokumentum alapján
kezelt adatok kapcsán
Az adatkezelés célja:

a veszélyeztetettség felmérése, a szükséges intézkedések
meghozatala, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) d) pontja „az adatkezelés az érintett vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges”, és ha érintett olyan adatot oszt meg, amelyből
következtetésként egészségügyi adat vonható le, úgy ezen túlmenően
a 9. cikk (2) b) pontja, „az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az
érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és
szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges”.
Adatkezelő jogalapja fakad továbbá az Alaptörvény XVII. cikk (3)
bekezdéséből, mely szerint „minden munkavállalónak joga van az
egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó
munkafeltételekhez”, az Mt. 51. § (4) bek.-ből, amely szerint „A
munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit”, valamint a munkavédelemről szóló 2.
§ (2) bek. alapján „A munkáltató felelős az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért”. Ezek alapján tehát az adatok megadása kötelező,
nem a munkavállaló önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama: általános munkajogi elévülési időben (3 év)
Kezelt adatok köre és célja: lásd a nyilatkozatban. Az adatok célja a beazonosítás és az adatokból
következő szükséges intézkedések végrehajtása
Adatok forrása:

munkavállalótól, munkavégzés céljából az Adatkezelő Társaság

Érintettek:

minden munkavállaló, aki nyilatkozatot tesz az Adatkezelő számára.

Címzettek:

nincsen

Adatfeldolgozás:

nincsen

Hozzáférésre jogosultak:

Közvetlen munkahelyi vezető, Adatkezelő adatvédelmi vezetése

Jogok:

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés,
korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás
visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött
kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz
(www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait,
fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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Az érintettek jogorvoslati Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
lehetőségei
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt
nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó
személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi
kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat
kezdeményezhető.
Jelen Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete – GDPR 12-13.
cikkében előírtakra tekintettel készült.
Jelen Tájékoztatásban foglaltakon túl Társaságunk részletes adatvédelmi elveit,
szabályozását a Társaság általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, amely a Társaság
honlapján (www.ventifilt.hu) elérhető.

