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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A KORONAVÍRUS (COVID-19) JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN 

SZÜKSÉGESSÉ VÁLÓ ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 
2016/679 rendelet („GDPR”)  alapján („Tájékoztató”). 

1. BEVEZETÉS 

Jelen Tájékoztatót a Wärtsilä Hungary Kft. (Cg. 01-09-124503; székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.) 
(„Társaság”) készítette annak érdekében, hogy a következőkben részletezett adatkezelések kapcsán 
beszállítóinak képviselőit („Beszállító”) a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa 
adataik kezeléséről, valamint az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogokról. 

Jelen Tájékoztató a koronavírus (COVID-19) járvány következtében szükségessé váló adatkezelések 
részleteit foglalja magában. 

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések 
vonatkozásában az Társaság adatkezelőnek minősül.  

Az adatkezelő elérhetőségei a következők: 

Wärtsilä Hungary Kft. 

- székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

- képviseli: Kanalovics Balázs, ügyvezető 

- e-mail cím: balazs.kanalovics@wartsila.com; gabor.samu@wartsila.com  

- telefon: +36 23 532 127 

- weboldal címe: https://wartsila.com 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

A Társaság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
biztosítása céljából végzi az adatkezelést. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az Társaság adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján (az 
adatkezelő jogos érdeke) keresztül a GDPR 9. cikkének (2) b) pontja (foglalkoztatást, valamint a 
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó jog gyakorlása).  

A Társaság az érdekmérlegelési teszt elvégzése során arra a megállapításra jutott, hogy a Beszállító 
egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt, hogy a tájékoztatóban felsorolt 
intézkedéseket megtegye, mely magában foglalja a Beszállító személyes adatainak, és különleges 
személyes adatainak kezelését is. Beszállítónak ezért el kell fogadnia, hogy a Társaság a személyes 
adatait a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

A Társaság az előzetesen elvégzett kockázatértékelés alapján arra a megállapításra jutott, hogy a 
kérdőíves módszer alkalmazása, és az így érintett személyes adatok kezelése a Beszállító egészségi 
állapotának ellenőrzése érdekében szükséges és indokolt. 

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból a Beszállítók következő 
személyes adatait kezeli: 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/995I0046.EUP/tvalid/2018.01.30./tsid/
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- Név; 

- Születési idő; 

- Állampolgárság; 

- Külföldi tartózkodás ténye és helye; 

6. AZ ÉRINTETT KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból a Beszállítók következő 
különleges személyes adatait kezeli: 

- Tipikus COVID-19 tünetek megléte (láz, nehézlégzés, köhögés, hurut, torokfájás, levertség) 

- Cseppfertőzéssel járó betegség megléte; 

- Lehetséges koronavírus fertőzöttel való érintkezés ténye; 

- COVID-19 teszt eredménye; 

7. AZ ADATOK CÍMZETTJEI 

7.1. Adatfeldolgozók 

Az Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

7.2. További címzettek, harmadik felek 

A „harmadik fél” az adatkezelőtől jogilag különböző személy. Az Társaság harmadik felek részére nem 
továbbítja a Beszállítók személyes adatait. 

A „címzett” a „harmadik félnél” tágabb fogalom. A címzettek nem azonosak az érintettel, az 
adatkezelővel, valamint az adatfeldolgozóval. Az Társaság adatkezelése körében a címzettek köre a 
következő: 

- Az Társaság adminisztratív személyzete (Beszállítói); 

- Az Társaság adott szakterülettel foglalkozó Beszállítói; 

8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI 
SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az Társaság nem továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére a Beszállítók 
személyes adatait. 

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Társaság a Beszállítók személyes adatait és különleges személyes adatait a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 (harminc) napig őrzi meg, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő a 3. 
pontban leírt cél elérése érdekében.  

Felhívjuk a tisztelt Beszállítók figyelmét, hogy bizonyos esetekben az Társaság az adatokat hosszabb 
időre őrzi meg, amennyiben arra szüksége van követelések rendezése, vagy a Társaság érdekeinek 
védelme érdekében, így többek között a hatóságokkal való együttműködés lebonyolítása érdekében. 
Ilyen esetekben a megőrzési idő az eljárás lezárultáig tart. 

Egyebekben a fentiekben meghatározott időtartamok elteltét követően az Társaság a Beszállítók 
személyes adatait törli. 

10. ÉRINTETTEK JOGAI 

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán a Beszállítók, mint érintettek 
részére az alábbi jogokat biztosítja az Társaság: 
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- Hozzáféréshez való jog; 

- Tájékoztatáshoz való jog; 

- Helyesbítéshez való jog; 

- Törléshez való jog; 

- Az adatkezelés korlátozásához való jog; 

- Adathordozhatósághoz való jog; 

- Tiltakozáshoz való jog. 

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre: 

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett kérelmére az Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. 
Amennyiben igen, az Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok 
kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az 
adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti 
jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő 
panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, 
ideértve a profilalkotást is.  

10.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén. 

Amennyiben az Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban 
(postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.  

Az érintett köteles az Társaság által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az 
Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást 
követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Társaság a jelen értesítés elmaradása vagy 
késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú 
kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel. 

10.3. Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben1. 

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Társaság korlátozza az adatkezelést, ha  

 
1 17. cikk (1) bek. szerinti esetek: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 

értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
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- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes; 

- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

10.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Társaság rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 
Társaság, aki a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

- az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

10.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatai a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. 

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társasághoz fordulni a 2. 
pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez 
azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Hozzájárulásának visszavonása kizárólag jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelésre terjed ki. 
Hozzájárulását a fenti postai címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával 
vonhatja vissza. 

Az Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 
hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott 
intézkedésekről. 

11. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: 

- postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

- cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

- telefonszám: +36 (1) 391-1400 

- fax: +36 (1) 391-1410 

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- weboldal: http://naih.hu 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az előbbieken túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba 
ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő 
megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a 
Társaságval szemben. 

* * * 
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