KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁS IDŐPONTFOGLALÁS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
hatályos 2021. április 20-tól visszavonásig
I. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA
Az EESZT Lakossági Portál Oltás időpontfoglalás felülete lehetőséget biztosít a koronavírus elleni
védőoltásra regisztrált személyek számára, hogy a COVID-19 fertőzés elleni vakcina beadásához
időpontot foglaljanak az általuk megjelölt egészségügyi szolgáltatóhoz a felületen közzétett szabad
időpontok valamelyikére (a továbbiakban: Szolgáltatás).
Az időpontfoglaló felület az https://www.eeszt.gov.hu/ honlapon keresztül érhető el (a továbbiakban:
Honlap).
Az időpontfoglaló felület működtetője az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ,
Szolgáltató, Adatkezelő) jelen formában tájékoztatja az időpontfoglalás szolgáltatást igénybe vevő
személyeket mint Érintetteket a kapcsolódó adatkezelésekről az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, Rendelet) szóló
rendelettel összhangban.

II. FOGALMAK
Személyes adat:

Érintett/Felhasználó:
EESZT:
Adatkezelés:

Adatkezelő:

Adatfeldolgozó:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”)
vonatkozó
bármely
információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
A Szolgáltatást igénybe veő természetes személy.
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér.
A személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon
történő
hozzáférhetővé
tétel
útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között - önállóan
vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel
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Adatfeldolgozás:
Az érintett hozzájárulása

Adattovábbítás:

- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése
alapján személyes adatokat kezel.
Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési
műveletek összessége.
Az érintett akaratának önkéntes, határozott és
megfelelő
tájékoztatáson
alapuló
egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az
akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás
útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok kezeléséhez.
Az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele.

Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.),
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.),
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.
A Felhasználó a Honlapról elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Honlap funkcióinak használatával
minden további jognyilatkozat tétele nélkül tudomásul veszi a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
foglaltakat.
A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE ÉS AZ ADATKEZELÉS HELYE
A Szolgáltatás használatával kapcsolatos adatkezelések tekintetében az adatok kezelője a Honlap
üzemeltetője és a Szolgáltatás nyújtója, azaz az OKFŐ mint Adatkezelő.

III.

A Szolgáltató adatai:
Cím:
1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám: (+36 1) 356-1522
Az adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név:
Dr. Sebestyén Kálmán
Email:
sebestyen.kalman@okfo.gov.hu
Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye: Magyarország.
AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA,
KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A MEGŐRZÉSI IDEJE

IV.

1. Oltás időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] 9/B. §-a alapján a NEAK a 386/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, a
védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az
egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: MÁK), az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH), a Nemzeti Szakképzési és
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Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a
továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.
E feladatkörében eljárva a NEAK a koronavírus elleni védőoltásra regisztrált személyek személyes
adatait továbbítja az OKFŐ mint Szolgáltató részére. Szolgáltató az így kapott személyes adatokat jelen
pontban részletezett adatkezelés megvalósítása érdekében az alábbiak szerint kezeli.
Érintettek

Kezelt személyes Adatkezelés célja
adatok típusa
• TAJ szám,
• születési
dátum

A Szolgáltatást
használó
Felhasználók.

• név,
• TAJ szám,
• születési
dátum,
• oltás
időpontja,
• oltó
egészségügyi
szolgáltató
adatai
• telefonszám,
• e-mail cím

Adattárolás
Adatkezelés
időtartama,
jogalapja
törlés időpontja
GDPR 6. cikk
(1) bek. e)
pontja szerinti
hozzájárulás,
tekintettel
a
GDPR 9. cikk
(2) bekezdés a)
pontjára.

A koronavírus elleni
védőoltásra történő
időpontfoglalás
érdekében
történő
azonosítás, valamint
annak
ellenőrzése,
hogy az időpontot
foglalni
kívánó
Felhasználó
előzetesen
regisztrált-e
az
oltásra.
A hozzájárulás
Koronavírus elleni visszavonásáig. GDPR 6. cikk
védőoltásra történő
(1) bek. a)
időpontfoglalás.
pontja szerinti
hozzájárulás.

Koronavírus elleni
védőoltásra történő
időpontfoglalás
érdekében
történő
kapcsolattartás,
visszaigazoló e-mail
küldése.

GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerinti
hozzájárulás.

V. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE
A Szolgáltatás üzemeltetése érdekében Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.
Telefon: +36 1 459 4200,
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@nisz.hu
Honlap: http://www.nisz.hu
A NISZ Zrt. mint adatfeldolgozó feladatait az EESZT üzemeltetőjeként, a központosított informatikai
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő
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szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján végzi.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS
A Szolgáltató a IV. fejezetben található táblázatban feltüntetett adatokat a védőoltás igénybevételének
szervezése céljából továbbítja a Felhasználó által megjelölt egészségügyi szolgáltató részére.
A fentiek kivételével a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
érdekében megkereshetik a Szolgáltatót. Szolgáltatót a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
A Felhasználókat mint érintetteket megillető jogokat a Szolgáltató az alábbiak szerint biztosítja. Az
egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátásokkal és adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan az Érintettek
felé fennálló tájékoztatási kötelezettségéről az egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni.

VII.

1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel
kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen
adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az érintett kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban
megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által
megjelölt tartalommal. Az időpontfoglalással kapcsolatban megadott személyes adatok helyesbítéséhez
és időpontmódosítással kapcsolatban forduljon az oltást végző egészségügyi szolgáltatóhoz.1
3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes
adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő
gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok azok kezelésére,
• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
4. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,

Az itt megjelölt egészségügyi szolgáltató elérhetősége elérhető az e-mailben küldött, vagy a Honlapról
letölthető visszaigazoló üzenetben.
1
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•
•

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
• az adatkezeléshez az érintett hozzájárult, vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta az
adatkezeléshez, vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
6. Kérelem teljesítésének határideje
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez
esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.
Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben,
hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
(különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű
díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az
Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
VIII.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adatkezelő
munkatársai az EESZT Kontakt Centere útján. Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött
kérelemben gyakorolhatja.
Az érintett a GDPR az Info tv., valamint a Ptk. alapján a:
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.; 1363 Budapest, Pf. 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) fordulhat vagy
• Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
IX. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek - Honlapon keresztül
történő - előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az
Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük,
hogy minden esetben gondosan olvassa el az Adatkezelési Tájékoztató módosításait, mert fontos
információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.
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