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1. Az adatkezelő vagy harmadik személy érdeke:
1.1. Adatkezelő érdeke: Kisbér Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Adatkezelő) munkavállalói, köztisztviselői, közalkalmazotti, település lakósai, és más
személyek (továbbiakban: érintettek) egészségének és életének védelme, a
biztonságos körülmények biztosítása.
1.2. Az érdek jogszerűségének igazolása: Magyarország Kormánya 2020. március
11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel, ezt
követően a 41/2020. (III.11.) Kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
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következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről.
2. Az Adatkezelő érdeke megfelelően konkrét:
2.1. Az Adatkezelő érdeke megfelelően konkrét, hiszen pontosan meghatározza, hogy
az Adatkezelő elsődleges kötelezettsége az érintettek életének és testi épségének
megóvása.
2.2. Azok az érintettek, akik külföldről tértek haza, ezt a tényt kötelesek bejelenteni
Adatkezelő részére.
A bejelentés alapján az Adatkezelő tudomására hozott
személyes adatokat szükségesség és arányosság elvére tekintettel kezeli.

3. Az Adatkezelő érdeke valódi és aktuális:
3.1. Az Adatkezelő érdeke valódi, hiszen az érintettek egészségének, életének és testi
épségének védelme csak úgy biztosítható, ha az Adatkezelő a kockázatokat
minimálisra csökkenti, azaz rendelkezik olyan információkkal az érintettekről,
amelynek rendelkezésre állása segíti abban, hogy megfelelő döntést hozzon az
érintett személyekről.
3.2. A valós érdek igazolható továbbá abból a megközelítésből is, hogy az Adatkezelő
közfeladatot ellátó szerv, amelynek kötelezettsége a megfelelő védelmi szint a lakosok
élete, egészsége és testi épsége védelme érdekében.
4. Adatkezeléshez fűződő harmadik személy érdeke:
4.1. Az adatkezeléshez harmadik személynek konkrétan érdeke is fűződik az emberi
élet testi épség védelme tekintetében.
4.2. Adatkezelő által megtett intézkedések az érintettek mellet különösen
kapcsolattartók, felhasználók, egészségének, életének és testi épségének védelmét is
szolgálják. A fentiek alapján a valós érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a
szükségesség kérdése.
5. Az adatkezelés szükségessége:
5.1. Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek
eléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas: a személyes adatok kezelése az emberi
élet, testi épség védelme érdekében történik.
5.2. Az Adatkezelőnek nélkülözhetetlen érdeke, hogy olyan személyes adatokat
rögzítsen és kezeljen, ennek hiányában az Adatkezelő nem tud hatékony
intézkedéseket hozni, az egészséges és biztonságos munkafeltételeket nem tudja
biztosítani.
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6. Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén
szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
6.1. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technika vagy megoldás, amellyel igazolni
lehetne az érintettek vagy családtagjaik külföldről történő hazatérésének tényét.
6.2. A rögzített személyes adatokat az Adatkezelő szükséges ideig a Kormány által
elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséig kezeli, ezt követően haladéktalanul
megsemmisíti.
6.3. A fentiek alapján az adatkezelés érdekének szükségessége is fennáll, ezzel a
továbbiakban vizsgálható az arányosság szempontrendszere.
7. Az érdekek arányosságának mérlegelése
7.1. Érdekek természetének vizsgálata
7.1.1. Az Adatkezelő érdekének természete:
Az Adatkezelő védeni kívánt érdeke az érintettek élete és testi épsége, valamint
harmadik személy érdeke, mint társadalmilag is elismert érdek.
7.1.2. Az Adatkezelő érdekének jellege:
Az Adatkezelő érdeke nyomós és kényszerítő jellegű, mert kiemelkedő fontosságú,
jogilag elismert érdekekről, illetve alapvető egészségügyi, közegészségügyi és
gazdasági érdekről van szó.
7.1.3. Az érintett érdeke:
Az adatkezelés az érintett Polgári Törvénykönyvben személyiségi jogként nevesített
személyes adatok védelméhez való jogát érinti, illetve az érintett információs
önrendelkezéshez való jogát, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető
emberi jogból levezetett jogosultság.
7.1.4. Az emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez
abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint
jelen esetben az információs önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal
való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.
7.2. Az adatok jellege:
A kezelt személyes adatok: különösen név, elérhetőség, egészségügyi adatok,
azonosításhoz szükséges egyéb adatok.
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7.3. Adatkezelés hatásainak vizsgálata
7.3.1. Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen
hatások:
Adatkezelő az érintettek által tett nyilatkozatokat a további járvány kockázatának
csökkentése érdekében, továbbá abból a célból kezeli, hogy a szükséges szervezési,
közegészségügyi feladatokat - a rendelkezésre álló információk alapján - minél
hatékonyabban tudja ellátni. Az adatkezelés az érintettet jelen esetben negatívan nem
érinti, tekintettel arra, hogy saját és harmadik fél élete és egészségének megőrzése
az Adatkezelő célja.
7.3.2. Az érintett és az adatkezelő kapcsolata:
Az Adatkezelő és az érintett közötti munka-, közalkalmazotti vagy közszolgálati és
egyéb jogviszonyból eredő kapcsolat áll fenn.
7.3.3. Az adatkezelés hatása az érintettre, az Adatkezelővel való kapcsolata
fényében:
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, korlátozza.
Az információs önrendelkezési jog nem abszolút jog, az különösen nemzetbiztonsági
vagy közegészségügyi szempontok alapján korlátozható.
7.3.4. Az érintett észszerű elvárásai:
Az érintett észszerű elvárásai keretében az adatgyűjtés időpontjában számolhat és
számolnia is kell azzal, hogy személyes adatainak kezelésére jogos érdek alapján sor
kerül, hiszen az Adatkezelő megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt az érintett számára
az adatkezelés megkezdése előtt.
7.3.4. Az adatkezelés módja:
Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva –
csupán azon adatok körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél
eléréséhez. Minden egyes személyes adat felvételét, tárolását és arányosságát az
Adatkezelő megvizsgálta. A személyes adatok kezelése az egészség védelme céljából
történő felhasználáson kívül más adatkezelésre nem terjed ki, továbbá azokat az
Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket szigorúan azon
munkavállalók számára teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes
adatkora szükségük van.
7.3.5. Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről:
Az adatfelvételkor az Adatkezelő teljes körű, világos és közérthető írásbeli
tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az
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adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogairól.
8. Egyéb biztonsági intézkedések
8.1. Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása:
Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon közszolgálati
tisztviselők számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes
adatokra szükségük van. Az említett munkavállalókon kívül adott esetben hozzáférhet
az adatokhoz nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság.
8.2. Az érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása, hogy valós érdek
fennáll:
Az élet és testi épség védelme, a közegészségügyi szempontok elsődlegessége
társadalmi érdek. A nyilatkozat során tett adatkezelés a közegészségügyi kockázat
csökkentését szolgálja így azon tény figyelembevételével, hogy az említett érdekek
megvalósítása az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik, egyértelműen
megállapítható, hogy az Adatkezelő érdeke valós és jogszerű. A fentiek alapján az is
megállapítható, hogy kellően meghatározott, valódi és aktuális érdek, ezért helyes a
szükségesség további vizsgálata.
8.3. Az adatkezelés szükséges:
Az adatkezeléssel elérni kívánt cél, hogy Adatkezelő biztosítsa az egészséges és
biztonságos munkakörnyezetet a munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők és
más személyek a munkavállalók családtagjai, valamint harmadik felek pl. megbízott
külső partnerek részére. A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés
arányos korlátozást jelent az érintettek vonatkozásában.

Mindezek
alapján
az
érdekmérlegelési
teszt
végeredményeképpen
megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő
érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít
meg az érintett vonatkozásában.

5

