U-02-07 Adatvédelmi szabályzat
3/11. számú melléklet

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Hatályos: 2020. augusztus 31-től

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT – JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK
Verziószám: 4.

Selejtezhető: érvényesség végétől számított 10 év

Kezelt adatok köre: Név, törzsszám, külföldi tartózkodás helye, ideje, tervezett külföldi tartózkodás helye,
ideje, az érintettel közvetlen személyes kapcsolatban álló más személy külföldi tartózkodásának helye, ideje;
egészségi állapotra, külföldi kapcsolatra vonatkozóan az érintettől származó adat; a járványügyi
készültség/veszélyhelyzet korlátozó intézkedéseivel kapcsolatos érintettségre vonatkozó adat; otthoni
munkavégzés munkavédelmi-biztonsági körülményei; magán használatú telefonszám, e-mail cím;
testhőmérséklet; munkába járáshoz, munkavégzéshez használt jármű törzskönyvében szereplő adatok:
tulajdonos neve, születési helye és ideje, anyja neve és az elszámoló bizonylaton szereplő adatok: név,
munkakör, üzemegység, utazás célja, indulás és érkezés helyszíne, személygépjármű rendszáma, aláírás.
Adatkezelési folyamat: Járványügyi intézkedések körében szükséges adatok kezelése.
Érintettek: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, testhőmérséklet-mérés esetén a társaság területére
belépni kívánó személyek.
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
Az adatkezelés célja a folyamatos üzemmenet biztosításához szükséges járványügyi megelőző intézkedések
végrehajtása.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy közegészségügyi veszélyhelyzetben is egészséges és biztonságos
munkavégzési körülményeket teremtsen a közfeladat ellátásához szükséges munkaerő rendelkezésre
állásának folyamatos biztosítása céljából, és megtegye az ehhez szükséges intézkedéseket.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
A közüzemi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás nyújtásához szükséges létesítmények - mint létfontosságú
infrastruktúra - folyamatos üzemeltetését járványügyi veszélyhelyzetben is biztosítania kell a víziközműszolgáltatónak. A közszolgáltatások zavartalan ellátásához fűződő közérdekből az egészséges és biztonságos
munkavégzési körülmények biztosítása érdekében a társaság – mint járványügyi érdekből kiemelt
munkáltató – szükség szerint járványügyi megelőző intézkedéseket (megelőző egészségügyi nyilatkozat,
egészségi állapotra vonatkozó bejelentések, otthoni munkavégzés, testhőmérséklet-mérés) vezet be a
járványügyi helyzet kezelésére vonatkozó tervében foglalt intézkedési fokozatok szerint.
A veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó kormányzati intézkedések körében a 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdés c) pontja arról rendelkezett, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának
ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.
A társaság tevékenységének irányítását a veszélyhelyzet ideje alatt 2020. március 19. napjától a Kormány
1101/2020. számú kormányhatározata alapján létrehozott Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért
Felelős Akciócsoport megbízásából eljáró, a Magyar Honvédség és a Rendvédelmi szervezetek állományából
kijelölt személyek delegációja felügyelte. A Kormány a veszélyhelyzet megszűnését követően 283/2020. (VI.
17.) Korm. rendeletével járványügyi készültséget vezetett be.
Megelőző egészségügyi nyilatkozattal a munkáltató felméri a veszélyeztetettség mértékét és értékeli a
humán erőforrás folyamatos biztosítását veszélyeztető kockázatokat. A megelőző egészségügyi
nyilatkozaton az alábbi személyes adatok kerülnek felvételre: név, törzsszám, külföldi tartózkodás helye,
ideje, tervezett külföldi tartózkodás helye, ideje, az érintettel közvetlen személyes kapcsolatban álló más
személy külföldi tartózkodásának helye, ideje. Az adatok felvételét a pandémia és a munkavállalót ebből
fakadóan érő kockázatok felmérése indokolja, mely egyéni kockázatok összeadódásából az üzembiztonságra
kiható kockázatok keletkezhetnek. A társaság alapfeladatának folyamatos ellátásához alapvető közérdek
fűződik, így a társaságnak jogos érdeke a folyamatos üzemmenetet veszélyeztető humán erőforrás
kockázatok felmérése.
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A társaság folyamatosan fogadja a munkavállalóitól érkező információkat a személyüket érő egészségügyi
kockázatokkal kapcsolatban, és kezeli az érintettektől származó adatokat az egészségi állapotukra, külföldi
kapcsolataikra vonatkozóan. A társaság alapfeladatának folyamatos ellátásához alapvető közérdek fűződik,
így a társaságnak jogos érdeke a folyamatos üzemmenetet veszélyeztető humán erőforrás kockázatok
folyamatos monitorozása.
A munkáltató szükség szerint nyilatkoztatja a munkavállalókat a veszélyhelyzet/járványügyi készültség
korlátozó intézkedéseivel kapcsolatos érintettségükről (pl. oktatási intézmények bezárásával,
tömegközlekedéssel, stb. való érintettség), az otthoni munkavégzés szükségességének felmérése céljából. A
munkáltató lehetőséget biztosít otthoni munkavégzésre, szükség esetén munkavállalók széles körében
elrendeli azt. A munkáltató nyilatkoztatja munkavállalóit az otthoni munkavégzés munkavédelmi-biztonsági
követelményeinek fennállásáról és kockázatértékelést végez a megismert munkavégzési körülmények
alapján. A társaság alapfeladatának folyamatos ellátáshoz alapvető közérdek fűződik, így a társaságnak jogos
érdeke a folyamatos üzemmenetet veszélyeztető humán erőforrás kockázatok csökkentése az otthonról való
munkavégzés biztosításával is.
Tekintve, hogy a rendelkezésre álló technikai-dologi feltételek nem teszik lehetővé valamennyi munkavállaló
céges telefonnal való ellátását, és az az intézkedések átmeneti jellegére tekintettel nem is indokolt, a
foglalkoztatási feltételek biztosításához, a munkavállalóval való kapcsolattartáshoz szükséges azoknak a
munkavállalóknak a magán használatú telefonszámát megismerni és azt kapcsolattartásra használni, akik
céges telefonnal nem rendelkeznek. Továbbá a csoportos információáramláshoz, a hatékony
munkaszervezéshez, a megfelelő tájékoztatáshoz a munkavállalókkal való írásbeli kommunikáció lehetőségét
is szükséges biztosítani a magán e-mail címek felhasználásával. A társaság alapfeladatának folyamatos
ellátásához alapvető közérdek fűződik, így a társaságnak jogos érdeke a folyamatos üzemmenet biztosítása
és az ehhez szükséges megfelelő minőségű kapcsolattartás biztosítása valamennyi munkavállalójával.
A társaság a járványügyi helyzet kezelésére vonatkozó tervében foglaltak szerint anonim testhőmérsékletmérést vezet be a társaság területére belépni kívánó személyeknél. A testi kontaktust nem igénylő, digitális
mérőeszközzel való mérést a foglalkozás-egészségügyi szakszemélyzet általi felkészítést követően a
beléptető személyzet végzi el, amely a foglalkozás-egészségügyi szakszemélyzet által meghatározott
testhőmérsékleti értéket (37°C) elérő mérési eredmény esetén a beléptetést megtagadja. Az érintett
munkavállaló ebben az esetben a munkavégzésre való megjelenését akadályozó körülményt a Munka
Törvénykönyvében foglalt tájékoztatási kötelezettsége alapján köteles felettes vezetőjének telefonon
bejelenteni. A társaság alapfeladatának folyamatos ellátáshoz alapvető közérdek fűződik, így a társaságnak
jogos érdeke a folyamatos üzemmenetet veszélyeztető humán erőforrás kockázatok folyamatos
monitorozása, az egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények biztosítása, a munkaképes állomány
munkaképességének megőrzése céljából.
Amennyiben a veszélyhelyzet/járványügyi készültség korlátozó intézkedései, a tömegközlekedés lehetőség
szerinti mellőzése és a fertőzésveszély csökkentése miatti izolációs munkaszervezés mellett a munkába járás
vagy a munkavégzés csak saját gépjárművel oldható meg, a munkáltató a munkavállaló által vezetett papír
alapú útnyilvántartás és gépjármű törzskönyv adatai szerint megtéríti a munkavállaló többletköltségeit. A
társaság alapfeladatának folyamatos ellátásához alapvető közérdek fűződik, így a társaságnak jogos érdeke a
folyamatos üzemmenet biztosítása és az ehhez szükséges intézkedések körében a saját gépjármű
használatának támogatása, az érintett munkavállaló fertőzésveszéllyel járó kontaktusainak lehetőség szerinti
csökkentése.
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelések időtartama a járványügyi készültség/veszélyhelyzet
idejére korlátozódik.
Az adatkezelés hatása az érintettre:
A kockázatok felméréséhez szükséges adatkezelések lényege, hogy megelőző jellegű intézkedésekkel
megakadályozható legyen a fertőzés kialakulása és továbbterjedése a társaság munkavállalói körében. Az
adatkezelés így elsősorban az érintettek egészségének és munkaképességének megőrzését szolgálja, akár az
egészségi állapotra vonatkozó különleges adat kezelésével is. Az egészségi állapotra vonatkozó különleges
adatot együttműködési kötelezettsége körében elsősorban maga az érintett (munkavállaló) bocsátja a
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munkáltató rendelkezésére.
Az otthoni munkavégzés lehető legszélesebb körben való alkalmazására és a járványügyi intézkedések miatti
speciális munkaszervezési követelményekre figyelemmel a foglalkoztatási feltételek folyamatos
biztosításához elengedhetetlenül szükséges valamennyi munkavállaló elérhetőségének ismerete, abban az
esetben is, ha a technikai feltételek és veszélyhelyzeti korlátozások nem teszik lehetővé valamennyi
munkavállaló céges telefonnal, előfizetéssel való ellátását. A telefon azonnali, egyéni kommunikációt tesz
lehetővé, azonban az otthoni munkavégzés széles körben alkalmazását követően a munkavállalókkal való
hatékony írásbeli kommunikáció is elengedhetetlen. A magán elérhetőség (telefonszám, valamint e-mail
cím) munkavégzés céljából való felhasználása, továbbá az otthoni munkavégzés munkavédelmi-biztonsági
körülményeinek felmérése szükséges és arányos intézkedések a munkahelyek és a teljes értékű
foglalkoztatás lehetőség szerinti megőrzése érdekében.
A pandémia idején a munkába járáshoz, munkavégzéshez használt saját gépjármű utáni költségtérítés (a
normál munkarendhez képest a járványügyi intézkedések idejére kibővített költség elszámolási lehetőség)
igénybevétele a munkavállaló részéről az érintett érdekét szolgálja, a kezelt személyes adatok a pénzügyi
elszámolást alapozzák meg, összhangban a normál munkavégzés esetén érvényben lévő saját gépjármű
használat utáni költségtérítéssel kapcsolatos adatkezeléssel.
A beléptetéskor történő testhőmérséklet-mérés az adatminimalizálás elvének megfelelően anonim módon
(személyazonosítási folyamat nélkül) történik, az adat nem kerül rögzítésre, sem tárolásra. A mérési
eredmény alapján nem munkaképes állapotú munkavállalónak munkaviszonyból származó kötelezettsége az
adat bejelentése munkáltatója számára, ugyanakkor a társaság elkötelezett a munkavállalók egészségének
védelme mellett és elutasítja bármilyen, a munkavállaló méltóságát sértő vagy hátrányos
megkülönböztetéséhez vezető közvetlen vagy közvetett intézkedés alkalmazását azon munkavállalókkal
szemben, akik a járványügyi intézkedések körében felvett személyes adataik alapján járványügyi kockázatot
jelenthetnek. A társaság nem alkalmaz semmifajta hátrányos jogkövetkezményt az ilyen munkavállalóval
szemben, hanem a munkavállalóval való kölcsönös együttműködésben törekszik a felmerült kockázat
leghatékonyabb kezelésére.

Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Miért
szükséges
külföldi
kapcsolataimról,
tartózkodásomról
adatot szolgáltatni?
Miért szükséges nyilatkoznom a
veszélyhelyzeti
intézkedésekkel
kapcsolatos érintettségemről, így
például a tömegközlekedésben való
részvételemről?

Miért szükséges munkavállalóként a
magán
elérhetőségeimet
a
munkáltatónak megadni?

Az adatkezelő válasza
A járványügyi helyzet a világ számos országát érinti, a fertőzés
terjedésével kapcsolatos kockázatfelmérés szempontjából
elsődleges jelentőségű információ az érintett és az érintettel
közvetlen kapcsolatban álló személyek földrajzi tartózkodása.
A társaság a munkavállalók egészségének és munkaképességének
védelme érdekében kockázatértékelést követően, lehetőségeihez
mérten, vezérigazgatói engedéllyel biztosítja az otthoni
munkavégzés lehetőségét, amennyiben a munkavállalót érintő
kockázatok,
intézkedések
azt
indokolják,
melynek
megállapításához szükséges a kockázatok azonosítása, az
intézkedésekkel való érintettség megállapítása. A folyamatos
üzemmenet biztosításához elengedhetetlen a humán erőforrás
kockázatok folyamatos nyomon követése.
A folyamatos üzemmenet biztosítása érdekében hatékony
információáramlást kell biztosítani a távollévők között, mivel a
megszokott kommunikációs csatornák az izolációs helyzetben nem
minden munkavállaló számára elérhetők. Az adatkezelés csak a
céges kontakttal nem rendelkezőket érinti, és a járványügyi
készültség/veszélyhelyzet elmúltával az adatok – amennyiben azok
munkáltató általi kezelését egyéb adatkezelési cél nem támogatja
– törlésre kerülnek.
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Miért szükséges a testhőmérsékletmérés?

Mi történik a testhőmérsékletre
vonatkozó adattal?
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Az egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények
megteremtéséhez elvárható, hogy a munkáltató megvédje
munkavállalóit azokkal a személyekkel való személyes kontaktus
lehetőségétől, akikről beavatkozást nem igénylő eszközzel (testi
kontaktus nélküli digitális lázmérő) megállapítható, hogy nem
egészségesek.
A
testhőmérséklet-mérést
a
foglalkozás-egészségügyi
szakszemélyzet általi felkészítést követően a portaszolgálat végzi,
személyazonosítás és az adat rögzítése, tárolása nélkül. Az adat
felvétele alapvetően anonim, és nem történik meg az adat
dokumentálása, nyilvántartása, így az adat az egyszeri
felhasználást (beléptetés engedélyezése vagy megtagadása)
követően nem kerül az adatot megállapító személy révén az
adatkezelő birtokába oly módon, hogy az visszakereshető,
személyes adatként felhasználható legyen.

Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:











Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről
47/2020. (III.18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről
A Kormány 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges
további intézkedésekről
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési
intézményekben új munkarend bevezetéséről
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén
alkalmazandó egyes szabályokról

Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelésről az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet információt az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztatásra
került.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A döntéséről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében megállapításra kerül, hogy az
érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Oldalszám: 4/5

U-02-07 Adatvédelmi szabályzat
3/11. számú melléklet

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Hatályos: 2020. augusztus 31-től

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT – JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK
Verziószám: 4.

Selejtezhető: érvényesség végétől számított 10 év

Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az érintettek személyes adatainak kezelése az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos
mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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