ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. által biztosított egészségügyi maszkhoz kapcsolódóan
1.

Adatkezelő megnevezése
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő; ZKNP)
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
telefon: +361/211-2233
email cím: info@zknp.hu

2.

Az Adatkezelő képviselője: Kovács-Csincsák László ügyvezető

3.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Dr. Farkas Csaba
email: dr.farkas.csaba.sandor(kukac)gmail(pont)com

4.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
COVID-19 koronavírus okozta humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki (veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet). A kialakult
helyzetben kiemelten fontos feladat a krónikus betegségben szenvedők, hátrányos helyzetben élők,
tartós egészségkárosodást szenvedett személyek védelme. Ellátásukról az önkormányzatoknak is
kötelessége gondoskodni. Ezen kötelezettségének eleget téve a ZKNP - Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata támogatásával - a tartós egészségkárosodott személyek részére is egészségügyi
maszkot biztosít.
Az adatkezelés célja egészségügyi maszk biztosítása azon személyek részére, akik tartós
egészségkárosodásban szenvednek, és egyéb módokon még nem jutottak hozzá egészségügyi
maszkhoz.
A maszkot, az arra rászoruló személyek vagy az Adatkezelő vészhívó telefonszámán keresztül – 0630621 0088 - vagy a maszk2020@zknp.hu email címre történő jelentkezéssel igényelhetik.
Az Adatkezelő különleges adatot - egészségügyi adat- nem kezel. Az igénylőnek/Érintettnek nem kell
igazolnia tartós egészségkárosodását, az pusztán telefonon keresztül tett szóbeli nyilatkozatán, vagy
elektronikus emailben tett bejelentésén alapul. Az érintett (a maszkot kérő személy) igényelhet
hozzátartozója számára is, az igényléskor nem kell azt közölnie, hogy ki konkrétan az egészségügyileg
rászoruló személy, aki számára a maszkot igényli. Ezért az Adatkezelő tudomására nem jut konkrét
személlyel kapcsolatos egészségügyi adat, hogy ki a tartós egészségkárosodásban érintett személy.
Fentiekre figyelemmel kérjük az Érintetteket, hogy személyes adataik védelmében, egészségügyi
állapotot igazoló iratot ne csatoljanak!
Adatkör:
Telefonon érkezett igénylés esetén:
 Érintett személy neve, lakóhelye,
tartózkodási helye, telefonszáma
Emailben érkezett igénylés esetén
 Érintett személy email címe, neve,
lakóhelye,
tartózkodási
helye,
telefonszáma

Cél:

egészség megőrzése, élet védelme
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5.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
rendelete; a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett emailben történő
jelentkezésével - checkbox elfogadásával - hozzájárulását adta személyes adatainak egészségügyi
maszk Érintett részére történő biztosítása, kézbesítése céljából.
Az email címhez – maszk2020@zknp.hu - az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő alkalmazásában lévő
személyek férnek hozzá.

6.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Amennyiben a ZKNP önerőből nem képes az igényelt mennyiséget kiszállítani, a maszkok
kiszállításában részt vehetnek az alábbiak:
6.1. Zuglói Önkormányzati Rendészet,
Székhelye: 1145 Bp., Laky Adolf u. 36.,
Postacím/telephely: 1148 Bp., Kerepesi út 76/E.
Telefonszám.: 06/1-211-2233,
E-mail cím: ügyfelszolgalat@zugloirendeszet.hu
6.2. Az egészségügyi maszk kézbesítésben résztvevő önkéntes személyek titoktartási nyilatkozat
aláírása mellett

7.

A személyes adat tárolásának ideje
Az Adatkezelő az adatokat a veszélyhelyzet elmúlását követően haladéktalanul törli, melynek tényét
törlési jegyzőkönyvben rögzíti. Az Adatkezelő a veszélyhelyzet végéig azzal a céllal őrzi meg a 4.
pontban rögzített adatokat, hogy indokolatlanul és jogosulatlanul újabb maszk igénylésére ne kerüljön
sor, így biztosítva azt, hogy minden rászoruló kaphasson egészségügyi maszkot.

8.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog
Az érintett személy az 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől arról, hogy: mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból, meddig kezeli, kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy
kinek továbbította a személyes adatait
8.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérést legfeljebb 15 napon belül teljesíti, és
erről az általa megadott elérhetőségeken értesíti az érintett személyt, amennyiben az hitelt érdemlően
igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.
8.3. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
Érintetti jogairól teljes terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak III. fejezetéből tájékozódhat teljes
részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több jogszabálygyűjteményben, továbbá az Európai
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Unió
Hivatalos
Lapja
következő
linkjén
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

9.

is:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
cím: 1125 Budapest, szilágyi Erzsébet fasor 22/C
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu
emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján
lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtsa-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
oldalon. A Hivatal székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel.
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét
postai úton a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan a
hivatal@zuglo.hu email címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon
belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Budapest, 2020. 04. 24.

Kovács-Csincsák László
ügyvezető
s.k.
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