2. sz. függelék
Adatkezelési tájékoztató
[GDPR 13. cikk1]
a COVID-19 járvány második hullám elleni megelőző intézkedésekkel összefüggésben
végzett adatkezelésről
1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Közbeszerzési Hatóság, valamint a keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság
(1026 Budapest, Riadó utca 5.)
2.) Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Név: dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő
E-mail: dpo@kt.hu
3.) A személyes adatok kategóriái2, tervezett kezelése/kezelésük célja, valamint az
adatkezelés jogalapja:
A Közbeszerzési Hatóságnál/Közbeszerzési Döntőbizottságnál foglalkoztatott érintettek
esetében kezelt személyes adatok:
•
•
•
•
•
•

az érintett neve;
az érintett, vagy az érintettel egy háztartásban élő személy, családtag COVID-19
fertőzöttségére vonatkozó információ;
az érintett munkáltatói lázmérés során mért testhőmérséklete;
az érintett által elvégeztetett SARS-CoV-2 PCR tesztről a Közbeszerzési Hatóság
nevére kiállított számla személyes adatnak minősülő adattartalma;
a SARS-CoV-2 PCR teszt eredményére vonatkozó információ;
a COVID-19 vírussal való érintettség miatt az érintett otthoni munkavégzés
engedélyezése iránt előterjesztett kérelme.

A külsős Tanács tagok, valamint egyéb érintettek (ügyfél) esetében kezelt személyes
adatok:
•
•

az érintett által tett Nyilatkozat adattartalma,
az érintett Közbeszerzési Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság általi lázmérés során
mért testhőmérséklete.

Az adatkezelés indoka, célja:
A COVID-19 járvány második hullámára tekintettel a Kormány 2020. augusztus 30-án
több, a járvány elleni védekezést szolgáló rendelet meghozataláról döntött. Emellett a
COVID-19 elleni hatékony védekezés érdekében a Közbeszerzési Hatóság és a
Közbeszerzési Döntőbizottság vezetői, valamint a székhely üzemeltetője intézkedéseket
hozott, amelyek személyes adatok, azon belül különleges adatok (egészségügyi adatok)
kezelését teszi, teheti szükségessé.
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Az érintettől/érintettektől gyűjtött, származó személyes adatok kezelése tekintetében.
A GDPR 15. cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel.
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Az adatkezelés célja Közbeszerzési Hatóságnál/Közbeszerzési Döntőbizottságnál
foglalkoztatottak, valamint a Közbeszerzési Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság
ügyfelei, a Tanács tagjai COVID-19 vírussal megfertőződésének megelőzése, a
foglalkoztatottak egészségének védelme, a lehetséges fertőzés gyanújának kiszűrése.
Az adatkezelés jogalapja:
Egészségügyi adatnak nem minősülő személyes adatok tekintetében: az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont]
Egészségügyi adatnak minősülő személyes adatok tekintetében: 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, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit
védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog
szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi [GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pont]3
4.) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei4:
nem releváns
5.) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái5:
A Közbeszerzési
esetében:
-

Hatóságnál/Közbeszerzési

Döntőbizottságnál

foglalkoztatottak

az érintett közvetlen felettese, a Közbeszerzési Hatóság, valamint a Közbeszerzési
Döntőbizottság vezetői,
a testhőmérséklet mérés végzője,
a SARS-CoV-2 PCR számla kiegyenlítésében közreműködő kollegák,
az otthoni munkavégzés engedélyezése iránti kérelmet kezelő, valamint az
engedélyeztetésében részt vevő kollegák.

A külsős Tanács tagok, valamint egyéb érintettek (ügyfél) esetében:
-

a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság vezetői által a kitöltött
Nyilatkozat átvételére, megőrzésére kijelölt kollegái;
a testhőmérséklet mérés végzője.

6.) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás: A
Közbeszerzési Hatóság, mint adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére a személyes adatokat nem továbbítja.

Ld. NAIH/2020/2586 sz. NAIH elnöki tájékoztató (https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf)
Kivételes esetben [6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén], ha az adatkezelést
a Közbeszerzési Hatóság nem közhatalmai feladatai ellátása során, azzal összefüggésben végzi
5 Adott esetben, ha van ilyen.
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7.) Kiegészítő információk:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ennek megadása nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A Közbeszerzési Hatóságnál/Közbeszerzési Döntőbizottságnál foglalkoztatott
érintett, illetve a vele egy háztartásban élő személy, családtag fertőzésének tényét – az
érintett tájékoztatása alapján – kizárólag a közvetlen felettese, a Közbeszerzési Hatóság
és a Közbeszerzési Döntőbizottság vezetője ismerheti meg, azt a Közbeszerzési
Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság külön nem rögzíti, nem veszi nyilvántartásba,
azzal kapcsolatos egyéb adatkezelési műveletet sem végez, így ezen adat
vonatkozásában a tárolás időtartama nem értelmezhető.
A Közbeszerzési Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság a foglalkoztatottak és a
külsős érintettek napi testhőmérséklet mérésének eredményét külön nem rögzíti, nem
veszi nyilvántartásba, annak eredményét kizárólag a mérés elvégzésére kijelölt
személy, és maga az érintett ismeri meg. Erre figyelemmel a tárolás időtartama ezen
adat vonatkozásában sem értelmezhető. A testhőmérséklet napi mérése a
Közbeszerzési Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság vezetése általi visszavonásig
történik.
A SARS-CoV-2 PCR tesztről a Közbeszerzési Hatóság nevére kiállított számlát, mint
számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig őrzi meg az adatkezelő.
A
külsős
érintettek
által
kitöltött
Nyilatkozatot
a
Közbeszerzési
Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság a kitöltéstől számított 3 hétig megőrzi, ezt
követően az megsemmisítésre kerül.
b) az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás:
Az érintettet – amennyiben az adatkezelés jellege, jogalapja azt értelmezhetővé teszi –
az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
▪

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintettnek joga van megismerni a személyes adatai kezelésének lényeges – a
GDPR 13. cikkében részletezett – körülményeit, amelyet a Közbeszerzési Hatóság
a jelen tájékoztató megadásával segít elő.

▪

Hozzáféréshez való jog:
A hozzáférés joga biztosítja az érintett számára, hogy informálódjon arról, hogy
személyes adatainak Közbeszerzési Hatóság folyamatban van-e, amely esetben
jogosult ténylegesen hozzáférni a Közbeszerzési Hatóság által kezelt személyes
adataihoz, valamint tájékoztatást kapni a GDPR 15. cikkben felsoroltakra nézve (az
adatkezelési tájékoztató eleve tartalmazza).
A hozzáféréshez való jog gyakorlását a Közbeszerzési Hatóság által rendszeresített
formanyomtatvány segíti elő, amelyet kitöltve az adatvédelmi tisztviselőhöz kell
benyújtani, megküldeni.
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a) Helyesbítéshez (pontosításhoz, kiegészítéshez) való jog:
Az érintett kérheti a pontatlan személyes adatai helyesbítését, aktualizálását, a
hiányos adatai kiegészítését.
b) Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult megkapni a rá vonatkozó, az általa a Közbeszerzési Hatóság
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, ezeket az adatokat továbbíthatja egy
másik adatkezelőnek, illetve kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását is.
c) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Az érintett kérheti a Közbeszerzési Hatóságtól a személyes adatai kezelésének
megszüntetését, amely esetben a Közbeszerzési Hatóság köteles a személyes adatot
helyreállíthatatlan módon felismerhetetlenné tenni, annak érdekében, hogy az
információ és az érintett, mint adatalany közötti kapcsolat többé ne legyen
helyreállítható.
A törléshez való jog akkor gyakorolható, ha – figyelemmel a célhoz kötöttség, az
adattakarékosság, illetve a korlátozott tárolhatóság elvére – a személyes adatok
Közbeszerzési Hatóság általi kezelésére már nincs szükség. Az érintett továbbá
akkor kérheti személyes adatai törlését, ha:
a) az adatkezelés jogellenes,
b) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor,
c) az érintett visszavonja hozzájárulását,
d) az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen,
e) azt jogszabályi kötelezettség írja elő.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérheti a Közbeszerzési Hatóságtól az adatkezelés korlátozását, ha:
a) vitatja a személyes adatai pontosságát,
b) álláspontja szerint a személyes adatai kezelés jogsértő, és a személyes adatai
törlése helyett a kezelésük korlátozását kéri,
c) a személyes adatai Közbeszerzési Hatóság általi kezelésére már nincs szükség,
de az érintett jogi igény érvényesítése érdekében az adatai zárolását kéri,
d) az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen.
Ilyen esetben a Közbeszerzési Hatóságnak zárolnia kell – például a személyes
adatoknak egy másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes áthelyezése, az
adatokhoz való felhasználói hozzáférés megszüntetése, vagy az adatok ideiglenes
eltávolítása révén – a személyes adatokat, azokkal adatkezelési művelet nem
végezhető. A korlátozás révén Közbeszerzési Hatóság személyes adatok feletti
kontrollja nem szűnik meg teljes mértékben.
Korlátozás esetén kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, jogi igények
előterjesztése vagy mások jogainak védelme érdekében, valamint fontos
közérdekéből lehet a személyes adatokon újból műveleteket végezni.
Minden olyan címzettet tájékoztatni kell az adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölték. A Közbeszerzési Hatóság köteles
előzetesen tájékoztatni az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
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e) Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:
a) az adatkezelés közérdekből vagy a Közbeszerzési Hatóságra ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges, illetve ha a Közbeszerzési Hatóság, vagy egy harmadik fél jogos
érdekei alapján szükséges,
b) ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzése érdekében történik (a
Közbeszerzési Hatóság esetében nem értelmezhető),
c) a személyes adatai kezelésére kutatási vagy statisztikai célból kerül sor.
A Közbeszerzési Hatóság az érintett tiltakozása esetén nem kezelheti tovább a
személyes adatokat, azokat törölni köteles, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy 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, illetve ha a
kutatási vagy statisztikai célú adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
Az a)-b) pont szerinti adatkezelés esetében az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét a tiltakozási jogára, és az erre
vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve
kell megjeleníteni.
f) Automatizált döntéshozatal hatálya alá tartozás kizárásához való jog:
Az érintett – a szerződéses jogalapon, valamint a kifejezett hozzájáruláson alapuló
adatkezelés esetét kivéve – jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes
személyes jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár (az ilyen
adatkezelés befolyásolja az érintetti jogai – pl. a jogorvoslathoz való jog –
gyakorlását, valamely pl. juttatás elvesztése, jogosultság gyakorolhatóságának
kizárása), vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti (pl. döntéseire,
cselekedeteire, körülményeire, az érintett magánszférájára).
g) Jogorvoslathoz való jog:
Az érintettet a személyes adatai Közbeszerzési Hatóság által végzett kezelésével
szemben megilleti a panasztétel, illetve a bírósághoz fordulás joga.
o

Panasztétel joga: az érintett arra az esetre illeti meg, ha megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panaszt a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti
hatósághoz lehet benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
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o

Bírósághoz fordulás joga:
Amennyiben az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatban érintetti
jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni,
nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert indíthat. Az érintett
választása szerint a pert a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja a Közbeszerzési Hatósággal szemben. A
perben a Közbeszerzési Hatóság, mint adatkezelő köteles bizonyítani, hogy a
vonatkozó jogszabályi és Európai Uniós kötelező jogi aktusoknak megfelelően
járt el.

h) Az adatkezeléshez történt hozzájárulás visszavonásának joga:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
c) A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel
járhat az adatszolgáltatás elmaradása:
A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul:
nem
A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele:
nem
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni:
igen
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A Közbeszerzési Hatóságnál/Közbeszerzési Döntőbizottságnál foglalkoztatott érintett
munkavégzése korlátozható, a SARS-CoV-2 PCR számla ellenértékének megtérítése,
az
otthoni
munkavégzés
engedélyezése,
továbbá
a
Közbeszerzési
Hatóság/Közbeszerzési Döntőbizottság épületébe történő bejutása megtagadható.

