
 

 

Egyedi adatkezelési tájékoztató 

Az MVK Zrt. területére belépő nem MVK Zrt. munkáltató 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésére irányuló 

egyéb jogviszonyban álló személyeknek a 
koronavírussal, vagy más fertőző betegséggel 

összefüggő nyilatkozatuknak az adatkezeléséről 
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1. Az adatkezelés leírása 
Az MVK Zrt. székhelyére belépő és az MVK Zrt.-vel sem munkaviszonyban, sem bármilyen munkavégzésére irányuló 
egyéb jogviszonyban nem álló személyek belépéskor kötelesek írásban nyilatkozni a belépésük időpontja előtti 15 
napos időszakban történő külföldi országban tett látogatásukról, valamint olyan személlyel való közvetlen 
érintkezésükről, akiről kiderült, hogy koronavírussal, vagy más fertőző jellegű betegséggel fertőzött. 

Az adatkezelés kizárólag a Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzet, vagy egészségügyi válsághelyet 
időtartama alatt, vagy fertőzés miatti utazási korlátozásokról szóló jogszabály hatályba léte alatt valósul meg. 

2. A kezelt adatok köre 
Az érintett neve, lakcíme, születési helye és ideje, munkáltatójának/megbízójának neve, belépés célja, meglátogatott 
külföldi országok megnevezése, fertőzésre utaló, vagy fertőzött személlyel történő közvetlen érintkezésre utaló 
adatok. 

3. Az adatkezelés célja 
Koronavírus (COVID-19), vagy más fertőzés megelőzése, terjedésének megakadályozása, a munkáltatót és a 
munkavállalót fenyegető lehetséges hátrányos következmények elhárítása és a belépéssel összefüggő bármilyen 
ügyben a belépés megtagadásával kapcsolatos tények bizonyítása. 

4. Az adatkezelés jogalapja 
Az Adatkezelő és az érintettek jogos érdekeinek érvényesítése (járvány terjedésének megelőzése, élet-, testi épség, 
egészség védelme, üzembiztonság) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], továbbá az adatkezelés megelőző 
egészségügyi, munkahelyi egészségügyi célokból szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja]. 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama és helye 
Az MVK Zrt. székhelyén, az adatvédelmi felelős irodájában, az adatfelvételre szolgáló nyilatkozat kitöltését követő 
15. nap. Bármilyen bírósági, vagy hatósági jogérvényesítés érintett által történő kilátásba helyezése esetén az 
általános elévülési idő (5 év) végéig. 

 

6. Egyéb tájékoztatások: 
Tájékoztatás az érintteti jogokról és a jogérvényesítési lehetőségekről az adatkezelő SZB-42 Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatában található adatkezelési tájékoztatóban érhető el, amely ezt a QR kódot arra alkalmas 
készülékkel (pl. mobiltelefonnal, tablettel) beolvasva is letölthető: 

 
Az adatkezelő nem kívánja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani a személyes adatokat 
és a különleges személyes adatokat. Az adatkezelő nem kívánja az általa megszerzett, keletkezett, és általa kezelt 
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személyes adatokat és a jelen tájékoztatóban feltüntetett a különleges személyes adatokat automatizált döntés 
meghozatal érdekében felhasználni.  

 

Adatfeldolgozó bevonására sor kerül-e: nem. 

 


