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Kérdések

A COVID-19 járvány adatvédelmi kérdései
Az új típusú koronavírus sajnálatos terjedése életünk különböző területeit érinti, így többek között a munkáltatóimunkavállalói viszonyunkat, illetve az esetleges bírósági eljárásokat is. Nem szabad azonban megfeledkeznünk annak
adatvédelmi szempontjairól sem. Ügyfeleink adatvédelmi támogatása céljából jelen Adatvédelmi Kisokost készítettük el
a szükségesen bevezetendő legfontosabb adatvédelmi intézkedésekről.

Munkavállalók

NAIH ajánlásai

Harmadik személyek

Adatbiztonság

Merre tovább?

Érvényesülnek-e
az adatvédelmi
szabályok?

Fontos, hogy az adatvédelmi szabályok nem kerülnek felfüggesztésre a COVID-19
járvány idejére sem. Ennek következtében az adatvédelmi jogszabályok (GDPR, Infotv.
és az ágazati szabályok) jelen helyzetben is betartandóak.

A koronavírussal kapcsolatos adatkezelés érinti mind a munkavállalók mind pedig az egyéb
érintettek, látogatók, vendégek kapcsán végzett adatkezeléseket. Az adatkezelő és
adatfeldolgozó felel az adatkezelések jogszerűségéért.

Milyen
iránymutatást
kövessek?

Melyik
adatkezelések
érintettek?

A koronavírus elterjedésére tekintettel a NAIH 2020. március 10-én a koronavírus járvánnyal
kapcsolatos adatkezelésekről tájékoztatót („Tájékoztató”) adott ki. Fontos, hogy a Tájékoztató
még a koronavírus világjárvánnyá minősítése előtt került kiadásra, így előfordulhat, hogy ennek
megfelelően a Tájékoztató a későbbiekben felülvizsgálatra kerül.
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Munkavállalók

NAIH ajánlásai

Munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés
Munkáltató által bevezetendő legfontosabb intézkedések
Pandémiás terv
kidolgozása

Ún. pandémiás üzletmenet folytonossági cselekvési terv kidolgozása, amelybe a
privacy-by-design elvének alapul vételével érdemes az egyes adatvédelmi kontrollok
beépítése is (pl. megelőző lépések kidolgozása, kommunikációs csatornák
kidolgozása, kockázat felmérése).

Részletes adatkezelési tájékoztató rendelkezésre bocsátása, kitérve a koronavírussal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra (pl. tünetek, lappangási idő), valamint, hogy az
érintettek esetleges kérdésükkel, illetve tünetek tapasztalása esetén kihez
fordulhatnak.

Tájékoztatás nyújtása

Harmadik személyek

Adatok
rögzíthetősége
Adatbiztonság

Merre tovább?

Ha a munkavállaló kitettségét bejelenti, vagy a munkáltató a kitettséget a munkavállaló
által rendelkezésére bocsátott adatok alapján megállapíthatónak véli, ebben az esetben
a munkáltató jogosult bizonyos adatok rögzítésére.

Az adatkezelés jogalapjául a személyes adatok tekintetében a jogos érdek (GDPR 6.
cikk (1) bek f) pont) szolgálhat, különleges adatok (egészségügyi adatok) tekintetében
pedig a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel fennállása szükséges.

Jogalap
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A NAIH által megfogalmazott javaslatok

Kérdések

Munkavállalók

Ami javasolt/elfogadható

•

A NAIH a fentiekben megjelölt adatkör kezelését
elfogadhatónak tartja akár kérdőívek munkavállalók
általi kitöltetéséhez is.

NAIH ajánlásai

•
Harmadik személyek

A fokozott kockázatnak kitett munkakörök esetén
kizárólag egészségügyi szakember által vagy
szakmai felelőssége mellett végzett diagnosztikai
vizsgálatot (pl. lázmérő) rendelhet el a munkáltató.

Ami nem javasolt

•

•

A kérdőívek nem tartalmazhatnak az érintett
egészségügyi kórtörténetére vonatkozó adatokat.

Egészségügyi dokumentáció becsatolása nem írható
elő a munkavállaló számára.
•

Nem fogadható el a minden munkavállalóra
általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai
eszközt (pl. lázmérő) alkalmazó szűrővizsgálatok
előírása.

Adatbiztonság

Merre tovább?
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Harmadik személyekkel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő által bevezetendő legfontosabb intézkedések

Kockázatértékelés

A pandémiás terv részeként mérlegelni szükséges a szervezet területére belépők
fokozott ellenőrzése és ezzel kapcsolatos korlátozások bevezetése során az
alkalmazott intézkedések adatvédelmi kockázatait.

Részletes adatkezelési tájékoztató rendelkezésre bocsátása, kitérve a koronavírussal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra (pl. tünetek, lappangási idő), valamint azon
Tájékoztatás nyújtása
felhívás elhelyezése, hogy amennyiben valószínűsíthetően a koronavírussal
érintettek, azt a területre történő belépéssel haladéktalanul jelezzék a beléptető
személyzet számára.
Az adatkezelés jogalapjául a személyes adatok tekintetében a jogos érdek (GDPR 6.
cikk (1) bek f) pont), illetve a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont) szolgálhat,
Jogalap
különleges adatok (egészségügyi adatok) tekintetében pedig a GDPR 9. cikk (2)
bekezdés b) pontja szerinti feltétel fennállása szükséges.

Merre tovább?
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Adatbiztonsági kérdések
Amikre adatbiztonsági szempontból leginkább fontos figyelmet fordítani:

Munkavállalók

NAIH ajánlásai

Harmadik személyek

Phishing e-mailek (álWHO megkeresések)

Hozzáférés kiosztási
rendszer felülvizsgálata

Egészségügyi adatok
magasabb fokú védelme

Incidenskezelési
szabályzat felülvizsgálata

Adatbiztonság

Merre tovább?

Otthoni munkavégzés
biztonságának ellenőrzése
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Folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket!
Terveink a következő hetekre, hogy ügyfeleink mellett legyünk ezekben a nehéz időkben:

•
•
•
•
•

Folyamatos ügyfél-tájékoztatás e-mail-ben és összefoglalók formájában
Hotline: hívja szakértőinket
Webinariumok
Konkrét igény esetén gyors és testreszabott segítség
Tekintse meg továbbá folyamatábránkat az egyes legfontosabb adatvédelmi
intézkedések elvégzéséről az ikonra kattintva

Harmadik személyek

Adatbiztonság

Merre tovább?
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