NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I.

Az Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
Adatkezelő székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.;
Adatkezelő azonosító adatai: adószám: 15598787-2-43; ÁHT azonosító: 276345; PIR törzsszám:
598789.
Az Adatkezelő elérhetőségei: email: tisztifoorvos@nnk.gov.hu, tel.: 476-1100
II.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Bendefy-Nagy Csenge Borbála
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe: jog@nnk.gov.hu
III.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelésre az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések
elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében fejlesztett Képzésmenedzsment
Rendszer felhasználására vonatkozóan kerül sor.
A Projekt legfőbb céljai:



a szervezett népegészségügyi szűrések kiterjesztése, és
a szervezett népegészségügyi szűréseken való részvétel növelése, továbbá a kiszűrt
páciensek menedzselése az ellátórendszerben, páciens központú megközelítésben, a
lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.

A Projekt keretében, e-learning felületen megvalósuló továbbképzés egyik legfőbb célkitűzése
továbbá az, hogy felkészítse a szűrésben érintett szakembereket – a háziorvosokat, körzeti ápolókat,
háziorvosi asszisztenseket, valamint az emésztőszervi endoszkópos asszisztenseket és
szakasszisztenseket - az országos népegészségügyi vastagbélszűrés megvalósítására.
Célunk, hogy a továbbképzést elvégző háziorvosok, körzeti ápolók, háziorvosi asszisztensek,
emésztőszervi endoszkópos asszisztensek és szakasszisztensek naprakész információkkal
rendelkezzenek a népegészségügyi szűrés helyzetéről, a vastagbélszűrés elméleti alapjairól,
valamint hasznos ismereteket sajátítsanak el a szűrés gyakorlati megvalósításához mindennapi
tevékenységük során. Törekszünk arra, hogy a Projekt során a résztvevők kommunikációs készségei
fejlesztésre kerüljenek, praktikus tanácsokat kapjanak a szűrési tevékenységük során felmerülő
problémák megoldásához és megismerjék az elektronikus informatikai rendszer használatát.
A Képzésmenedzsment Rendszer (KMR) egy olyan informatikai felület, amely a Projekt két elemi
projektjének (vastagbélszűrési képzések elemi projekt és a citológiai, mammográfiai,
gasztroenterológiai szakasszisztensi képzések elemi projekt) adatnyilvántartási és képzésszervezési
igényeit hivatott informatikai oldalról támogatni. (A hivatkozott két elemi projekt a képzés-és
pilotszervezési pillér képzési alprojektjének része)
A KMR felületen történő adatkezelés során a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra: a
képzésekkel kapcsolatos adatok (lsd. IV. A kezelt adatok köre) gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése
és
megsemmisítése,
valamint
az
adatok
további
felhasználásának megakadályozása.
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IV.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogi hátterét az Európai Parlament és a Tanácsnak 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 2016/679 Rendelet (GDPR), valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezései adják.
Az adatkezelés konkrét jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, amely előírja, hogy a
személyes adatok kezelése akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ennek megfelelően az
adatszolgáltatás a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapszik, amely hozzájárulás a felhasználói
felületre történő regisztráció feltétele.
Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja. A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

V.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a felhasználók előzetes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat kezeli:
-

-

V.

a továbbképzésen résztvevő felhasználók személyes adatai (ENKK azonosító,
vezetéknév/keresztnév, születési név, egészségügyi tevékenység során használt név, anyja
neve, születési hely, születési idő, e-mail cím, telefonszám, nem, állampolgárság, lakcím,
foglalkozás, munkavégzés helyének megnevezése és címe, levelezési cím, releváns iskolai
végzettség, munkaerőpiaci státusz/ hátrányos helyzet);
továbbképzést szervező képzőhely adatai;
képzések (e-learning vagy jelenléti képzés) adatai;
képzéseken belül csoportok adatai;
továbbképzési tananyagok e-learning rendszerben, vizsgafeladatokkal;
vizsgaeredmények
kiállított igazolások adatai: nyilvántartási száma, igazolások tértivevényes kiküldésének
dátuma, tértivevény visszaérkezésének dátuma

Az adatkezelés időtartama

2017. január 1- az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt fenntartási időszakának végéig
(jelenlegi hatályos Támogatási Szerződés szerint 2025.06.30-ig.)

VI.

Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik
személynek vagy személyeknek. A felhasználó a felhasználói felületre történő
regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes
adatait az Adatkezelő a Projekt Támogatója és Közreműködő Szervezete
felé továbbítsa. Az adatok Adatkezelő általi továbbításának
időtartamára az adatkezelés időtartamának (V. pont) szabályai
megfelelően irányadók.
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Az adattovábbítás címzettje:
Végrehajtási főosztály

Az

Emberi

Erőforrások

Minisztériuma,

Társadalomfejlesztési

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pont).
A továbbított adatok köre: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Az Adatkezelő nem végez
adattovábbítást az áltata kezelt különleges adatok körében.
Az adattovábbítás célja: A projekt megvalósulásához szükséges mérföldkövek teljesülése.

Adatkezelő
a
projekt
célkitűzéseinek
előmozdítása
érdekében
–
az
érintettek
hozzájárulásával/ezirányú tiltakozása hiányában – a szűrésben résztvevő háziorvosok nevét és
elérhetőségét továbbítja a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai részére, amely
jogosult azt munkaértekezleten bemutatni.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő a fenti adatokat legalább 5 évig köteles
megőrizni az adattovábbítási nyilvántartásban.

VII.

Az adatok megismerése

A tárolt adatokat csak a képzésszervezésben és annak lebonyolításában dolgozó, illetve e
tevékenységet támogató felhasználók, valamint az adatok feldolgozásában részt vevő szakemberek
ismerhetik meg.
Támogató felhasználónak minősül jelen projekt vonatkozásában a kolonoszkópos vizsgálatot végző
egészségügyi szolgáltató a projektben részt vevő háziorvosok neve és elérhetősége tekintetében.

VIII.

Az érintett (felhasználó) jogai

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáférési jog
Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az Adatkezelő által kezelt adatairól, különösen
-

-

az adatkezelés céljairól;
a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel
az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a
harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek
esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról
vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
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-

azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az Adatkezelő – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó
dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan
mások jogait és szabadságát.
2. Adatok helyesbítéséhez való jog
Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
3. Adatok törléséhez való jog
Az Adatkezelő a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli,
amennyiben
-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő
kezelte;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen,
és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
a személyes adatok kezelése jogellenes;
az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Amennyiben a törlendő személyes adatot az Adatkezelő korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR
rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
a további Adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
Az Adatkezelő a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további
Adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges
-

-

-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre vonatkozó közhatalmi
jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból,
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelő az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az
adatkezelést, amennyiben
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-

-

az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok Adatkezelő általi
ellenőrzésének idejére;
az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok
felhasználásának korlátozását kéri;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán,
vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg
megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az Adatkezelő – a tárolás kivételével – csak az érintett
hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely
tagállam fontos közérdekéből kezeli.
Az Adatkezelő azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
4. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog
Az Adatkezelő minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek
bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az Adatkezelő kérésre
tájékoztatja az érintett személyt.
5. Az adathordozáshoz való jog
Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben
az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása
nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6. Tiltakozáshoz való jog
Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai
kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak
gyakorlásán, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az Adatkezelő a tiltakozás
ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül
sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
IX.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes
adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
X.

Az Adatkezelő eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

Az Adatkezelő mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés
benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az
esetben, ha az Adatkezelő nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság
megállapításához szükséges további információkat kér.
Az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy – a kérelem összetettségére és a hozzá
bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül
tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén
az Adatkezelő az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.
Az Adatkezelő a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus
úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az Adatkezelő azt teljesíteni tudja.
Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja az intézkedést.
XI.

Jogorvoslat

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az
érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az
Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj
annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem
az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu/

