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Adatkezelési Tájékoztató
1. Az adatkezelés és a kutatás célja
Az új típusú koronavírus okozta fertőzés gyors terjedése miatt lényeges a fertőzöttek számának
meghatározása, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdés d) pont szerinti járványügyi érdek,
illetve ugyanezen szakasz (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatásvizsgálat és tudományos kutatás.
A HUNgarian COronaVirus disease-19 Epidemiological Research (H-UNCOVER) kutatás keretében
kérdőíves adatfelvétel és –a betegtájékoztatóban megjelölt vizsgálatok céljára – orr- és szájgaratminta
és további 2 kémcső vér levétele történik (összes vérmennyiség maximum 20 ml), valamint sor kerül
egy kísérő kérdőív kitöltésére.
A kutatási eredmények alapján olyan elemzések készülnek, amelyek segítik a járvány elleni
védekezést, hatásainak modellezését.
A diagnosztikus céllal elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket anonimizálás után
tudományos kutatási célra felhasználják
2. Az adatkezelés jogalapja, adatkezelők, adatfeldolgozók, adattovábbítás (címzettek)
A H-UNCOVER kutatásban történő részvétel az érintett beleegyezése alapján történik.
A H-UNCOVER kutatás során történő adatkezelés jogalapja az európai adatvédelmi rendelet (GDPR)
6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelő által ellátott közfeladat, összhangban a 9. cikk
(2) bekezdés i) pontjával, vagyis a népegészségügy területét érintő közérdekkel.
A H-UNCOVER vizsgálatban az alábbi szervezetek önálló adatkezelők. Az együttműködés feltételeit
a közöttük létrejött együttműködési megállapodás rendezi.
-

Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26., képviseli: Dr. Merkely Béla, rektor, tel:
+36 1 459-1500)
Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., képviseli: Prof. Dr. Rovó
László, rektor, tel: +36-62) 544-000)
Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4., képviseli: Dr. Miseta Attila, rektor,
tel: +36-72/501-500)
Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1., képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán,
rektor, tel: +36 52 512 900)
A kutatásban részt vevők 3. pontban kifejtett személyes és egészségügyi adatait a fenti egyetemek
egészségügyi dolgozói (orvosok, egészségügyi szakdolgozók, asszisztensek, adminisztrátorok stb.)
közül azok kezelik, akik a kutatásban részt vevő személy vizsgálati mintájának begyűjtésében,
feldolgozásában, kiértékelésében, illetve a kapcsolódó adminisztrációban részt vesznek, vagy
ezekben közreműködnek, vagy arra egyéb okból jogosultak.
-

Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest Keleti Károly u. 5-7., képviseli: Dr.
Vukovich Gabriella, elnök, tel: +36-1 345-6000) erre a feladatra kijelölt munkatársai.
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Adattovábbítás (címzettek):
A KSH részéről adattovábbítás történik az alábbi adatok vonatkozásában a Semmelweis Egyetem
részére a kutatás céljával összefüggésben:
név, anyja neve, TAJ szám, születési hely, idő, aláírás, lakcím, telefonszám, kérdőíven megadott
adatok.
A vizsgálat során kapott laboratóriumi eredményeket az EESZT-n keresztül megismerhetik az arra
jogosultsággal rendelkező személyek, így az érintett háziorvosa.
COVID-19-re pozitív minta esetén a járványügyi hatóság értesítésére kerül sor.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Az adatkezelés során személyes adatok harmadik országba történő továbbítása nem történik.
3. Az érintettek, a személyes adatok köre és azok forrása
A H-UNCOVER keresztmetszeti vizsgálat, amely a KSH által kialakított országos reprezentativitást
biztosító 17787 fős mintán történik.
A vizsgálat, és az adatkezelés érintettje tehát a 2020. április 28. napján a 14. életévét betöltött személy,
nem intézményben élő magyar lakosság körében, a vizsgálathoz hozzájárulásukat adó személyek.
Kiskorú érintett esetén a hozzájárulást a törvényes képviselő adja.
A személyes adatok köre és forrása:
1)
Belegyező nyilatkozat (név, anyja neve, TAJ szám, születési hely, idő, aláírás, lakcím) az
érintettől;
2)
Kapcsolattartási adatok (telefonszám az érintettől);
3)
és az alábbi vizsgálati módszerekkel felvett adatok az érintettől);
a)
orr- és szájgarat-mintavétel, valamint a mintákból kinyert egészségügyi adatok;
b)
vérvétel, valamint a vérmintából kinyert egészségügyi adatok;
c)
kérdőív adatai.
A név és lakcím adatokat, valamint a TAJ számot, telefonszám adatokat a Központi Statisztikai
Hivatal (1024 Budapest Keleti Károly u. 5-7.) a részére a Semmelweis Egyetem által átadott, a
Belügyminisztériumtól kapott, valamint a részt vevő egyetemek medikai rendszereiből lekért
adatállományból kezeli.
A KSH végzi a mintakiválasztást és közreműködik a vizsgálathoz kapcsolódó kérdőív adatainak
felvételében, valamint a vizsgálatra történő regisztrációk kezelésében, a felvétel monitorozásában,
illetve az adatok összesítésében, feldolgozásában.
A KSH a laboratóriumi vizsgálatok eredményei közül kizárólag a COVID-19 pozitivitásra, illetve
negativitásra vonatkozó adatot kapja meg a feldolgozás céljára, egyéb eredményeket, egészségügyi
adatokat nem kezel.
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4. Az adatkezelés időtartama:
A KSH a H-UNCOVER felmérés keretében kezelt adatokat a felmérés és a feldolgozás időtartamáig
kezeli. A feldolgozás végén a személyazonosító adatok megsemmisítésre kerülnek a KSH részéről.
Az anonimizált adatállományt, amelynek kapcsolata az érintettel többé nem helyreállítható, a KSH a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben foglaltak szerint hivatalos statisztikai célra
kezeli tovább. A feldolgozás várható befejezése 2020. május 31.
A Debreceni Egyetem a tudományos kutatás céljából kezelt egészségügyi és kapcsolódó
személyazonosító adatokat, illetve az érintett által önkéntesen megadott egyéb (pl. kapcsolattartási)
adatokat – az egészségügyi dokumentáció kötelező megőrzési idejére vonatkozó jogszabályi
előírásnak – megfelelően 30 évig köteles megőrizni azzal, hogy a vizsgálati mintavétel során a
mintából előállított egészségügyi adatokat – anonimizálást követően – tudományos kutatási célból
tovább kezeli.
5. Automatizált döntéshozatal
A H-UNCOVER kutatás során automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik –
ideértve a profilalkotást is.
6. Az érintett jogai gyakorlati érvényesíthetőségének biztosítékai
A kutatás tervezésének egyik kulcseleme a felmérésben résztvevők személyhez fűződő és egyéb
jogainak védelme, a vizsgálatban való részvétel kockázatának csökkentése és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő adatvédelem.
6.1.A felmérésben való részvétel kockázatainak kiküszöbölése céljából hozott intézkedések,
az adatvédelmet és információbiztonságot biztosító technikai és szervezési intézkedések
A kutatás tervezése mindvégig a kutatásetikai és jogi elvárások figyelembevételével történt. A
Kutatási terv az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának
szakhatósági állásfoglalása alapján kerül véglegesítésre.
A résztvevők a KSH munkatársaitól, valamint a vizsgálatot elvégző egészségügyi személyzettől
alapos tájékoztatást kapnak a vizsgálatról, valamint annak során róluk gyűjtött adatok
felhasználásáról, illetve az azokkal kapcsolatos rendelkezési jogaikról. Tájékoztatást követően
beleegyezésüket egy nyilatkozat aláírásával erősítik meg, ennek híján a vizsgálat nem történhet meg.
A kutatás során gyűjtött adataik kutatási és statisztikai célra kerülnek felhasználásra, ugyanakkor a
COVID-19 fertőzésre pozitív eredményt adó minta esetén a jogszabályoknak megfelelő járványügyi
intézkedésre is sor kerül.
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A személyiségi jogok és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az adatlapok, kérdőívek, illetve az
adatállományok kezelése során biztosítjuk, hogy illetéktelenek a válaszokat ne kapcsolhassák össze
a válaszolók személyével. A megfelelő adatkezelési eljárások alkalmazása védelmet biztosít az
illetéktelen hozzáférés, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, valamint az adatvesztés ellen is. A
kérdésekre adott válaszok anonimizálva, kizárólag egy sorszámkóddal ellátva kerülnek felvételre
(kérdőívfelvétel), a válaszok és a személyes adatok, valamint a vizsgálat során keletkező
egészségügyi adatok fizikailag elkülönülnek.
Az adatkezelők adatkezelése során elsősorban az alábbi kockázatok merülhetnek fel a kezelt
személyes adatok vonatkozásában:
- azok sérülése, elvesztése vagy jogosulatlan harmadik személy általi eltulajdonítása (pl.
személyes adatokat tartalmazó fájl vírustámadás vagy egyéb károsodási miatti sérülése, téves
címre vagy tartalommal kiküldött e-mail, személyes adatokat tartalmazó adathordozó
elvesztése stb.),
- azok szándékos vagy gondatlanságból eredő nyilvánosságra hozatala (pl. személyes adatok
honlapra történő jogosulatlan feltöltése)
- az adatkezelési rendszer sérülése vagy károsodása (pl. az adatkezelési informatikai rendszer
feltörése, elektronikai meghibásodás nyomán történt adatvesztés stb.)
Az adatkezelők mindent elkövetnek a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében
minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesznek, amely a GDPR, az ágazati
jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges,
így többek közt
- korlátozzák az adatkezelők körét: a személyes adatok kezelésében csak az adatkezelőkkel
jogviszonyban álló személy vehet részt,
- korlátozzák az adatkezeléssel érintett helyiségekben jelen lévők körét,
- a személyes adatokat tartalmazó adathordozókat elzártan tartja, az informatikai rendszereket
erős jelszavakkal védi, azokhoz hozzáférést kizárólag megfelelő képzést követően biztosít az
arra jogosultaknak.
Fentieken túl az adatkezelők információbiztonsági intézkedései érvényesülnek az adatok védelme
kapcsán.
A diagnosztikus céllal elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket az EESZT rendszer tárolja.
A személyes azonosító adatokat tartalmazó dokumentumokat, ill. adatbázisokat az adatvédelmi
előírásokat betartva, elkülönítve tároljuk az adatlapoktól. Az adatokhoz való hozzáférés (megtekintés,
módosítás) csak az arra jogosult, az adatkezelésben, a statisztikai feldolgozásban résztvevőknek
engedélyezett.
A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (pl. beleegyezési nyilatkozatok) a többi adattól
elkülönítve, biztonságosan zárható helyen tároljuk.
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Az érintettek adatvédelmi kérdéssel fordulhatnak
- a Semmelweis Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Trócsányi Sára, e-mail:
adatvedelem@semmelweis-univ.hu)
- a Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Varga Ábrahám Gergely, email:
varga.abraham@med.unideb.hu)
- a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Szőke Gergely László, email:
szoke.gergely@ajk.pte.hu)
- a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Lajkó Dóra, email:
dpo@gmf.u-szeged.hu)
- a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (Dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu).
6.2.Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A KSH az érintettek jogait és jogorvoslati lehetőségeit a jelen speciális adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakon
túlmenően
az
Általános
Adatkezelési
Tájékoztató
(http://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere)
4.
pontjában rögzítettek szerint biztosítja.
Az érintettek értesítését a laboratóriumi vizsgálatok eredményéről a Semmelweis Egyetem biztosítja
az EESZT rendszerébe történő feltöltés útján, ahol további felhasználásra elérhetővé válik az érintett
részére.
Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően Ön, mint érintett a 6.1. pontban megjelölt
elérhetőségek valamelyikén tájékoztatást kérhet az adatkezelők által kezelt személyes adatokról.
Ebben az esetben az adatkezelők az Ön, mint érintett által a vonatkozó kérelemben megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- tájékoztatjuk továbbá az Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogairól; illetve
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) címzett panasz
benyújtásának jogáról.
Másolat kéréséhez való jog
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön, mint érintett másolatot kérhet az adatkezelők által
kezelt személyes adatairól, mely első alkalommal ingyenes, minden további alkalommal
költségtérítés megfizetése ellenében történik. Az adatkezelők az Ön, mint érintett által megjelölt
elérhetőségre (e-mail cím, levelezési cím) továbbítják az érintett által kért másolato(ka)t.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a www.eeszt.gov.hu weboldalon keresztül – ügyfélkapus azonosítás
révén – elérhető Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén minden olyan,
Önnel kapcsolatos egészségügyi adat megtalálható, melyet az adatkezelők jelen kutatás keretében
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oda feltöltöttek. Ugyanezen a felületen rendelkezhet arról, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi
adataihoz kik férjenek hozzá.
Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikkének megfelelően, az érintett által benyújtott kérelem alapján és az ott
megjelölteknek megfelelően, módosítjuk, pontosítjuk az érintett személyes adatait.
Törléshez való jog
Amennyiben az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek,
a megjelölt adatkezelések esetében – a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdéseivel összhangban – Ön, mint
érintett kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük.
Fentiekkel összhangban, amennyiben az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve
közérdekből szükséges, úgy a törlési kérelmet az adatkezelők megtagadhatják.
Korlátozáshoz való jog
Amennyiben az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek,
Ön, mint érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg az
adatkezelők ellenőrizik a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az
adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból
kéri a korlátozást.
Az adatkezelők az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik, hogy a személyes
adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus
adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papíralapú iratokat pedig külön mappában
tárolják.
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Tiltakozás joga
Amennyiben az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek,
a megjelölt adatkezelések esetében – a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdéseivel összhangban – Ön
kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük.
A joggyakorlás közös szabályai
Az adatkezelők az Ön – fenti pontok bármelyike kapcsán benyújtott – kérelmét legfeljebb egy
hónapon belül elbírálják, amely legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.
Az kérelem megtagadása esetén az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatják Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (NAIH), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelők adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz
fordulhat.
6.3. Az adatvédelmet és információbiztonságot biztosító technikai és szervezési intézkedések
Az adatkezelők információbiztonsági intézkedései érvényesülnek az adatok védelme kapcsán.
A diagnosztikus céllal elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket az EESZT rendszer tárolja.
A személyes azonosító adatokat tartalmazó dokumentumokat, ill. adatbázisokat az adatvédelmi
előírásokat betartva, elkülönítve tároljuk az adatlapoktól. Az adatokhoz való hozzáférés (megtekintés,
módosítás) csak az arra jogosult, az adatkezelésben, a statisztikai feldolgozásban résztvevőknek
engedélyezett.
A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (pl. beleegyezési nyilatkozatok) a többi adattól
elkülönítve, biztonságosan zárható helyen tároljuk.
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