ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS KÉRDŐÍVES
ADATGYŰJTÉS
A Z ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE
Kérdőív az új koronavírus (2019-nCov) terjedésének megakadályozása érdekében.

A Z ADATKEZELÉS RÖVID LEÍRÁSA
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felsőoktatási intézményeket utasította, hogy végezzenek
kérdőíves felmérést a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében, és az eredményt
továbbítsák a minisztérium részére.

A Z ADATKEZELÉS CÉLJA ( I )
Az adatkezelés célja, hogy az egyetemen keresztül a minisztérium és az operatív törzs megfelelő
tájékoztatást kapjon a hallgatókkal kapcsolatos esetleges kockázatokról a vírusfertőzés
továbbterjedésének megakadályozása érdekében.

A DATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KONZULTÁCIÓ
Nem szükséges, az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.

A Z ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az érintett hozzájárulása.

A Z ADATKEZELÉS JOGALAPJÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Uniós jog: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 9. cikk (2) i) pont: az adatkezelés
a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az
orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy
tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait
és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan.
Hazai jog: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) d) pont: Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja
[…] a népegészségügyi […], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések
megtétele, […].

A DATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE , ELÉRHETŐSÉGEI , KÉPVISELŐJE ÉS AZ ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐNEK AZ ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő megnevezése:
Székhely és levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Képviselő:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
E-mail cím:

Károli Gáspár Református Egyetem
1091 Budapest, Kálvin tér 9.
+36 (1) 455 9060
rektori.hivatal@kre.hu
Prof. Dr. Zsengellér József Gyula (rektor)
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
adatvedelem@kre.hu

I GÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ ( K ) ADATAI
SDA Informatika Zrt.
https://www.unipoll.hu/home/privacy

A Z ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK , TÖRLÉSÉNEK IDEJE , VAGY AZ IDŐTARTAM
MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Az adatokat a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának
megszűnését követően töröljük.

A Z ÉRINTETTEK KÖRE
Az érintettek a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói és minden, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy.

A Z ÉRINTETTEK ( BECSÜLT ) SZÁMA
Hozzávetőlegesen 9000 fő. A kitöltött kérdőívek alapján az érintettek száma pontosítható.

A KEZELT ADATTÍPUSOK KÖRE
Név; jogviszony típusa; lakóhely; külföldi utazás ténye, úticélja; fertőzött személlyel történő lehetséges
találkozás ténye; egészségi állapot (esetleges tünetek).

A Z ADATOK FORRÁSA ( AZ ÉRINTETT , VAGY MÁS ADATKEZELÉS )
Az adatok az érintettől származnak.

A Z ADATKEZELÉS MÓDSZERE
Elektronikus (számítógépes) adatkezelés.

A DATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
Az adatbiztonsági intézkedések az adatfeldolgozó rendszerében biztosítottak. A kérdőívek összesítését
követően a rektori hivatal elektronikus levelezőrendszerén keresztül kerülnek továbbításra az adatok a
minisztériumba.

A Z ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett a jogait bármilyen kommunikációs csatornán (papír alapon, személyesen, elektronikus úton)
tudja gyakorolni az egyetem székhelyén, postai címén, illetve az adatvedelem@kre.hu e-mail címen
keresztül.

K ÜLSŐ ADATTOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Az adatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért
Felelős Államtitkársága részére, valamint az Operatív Törzs részére továbbítjuk.

H ARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

