ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÚJ KORONAVÍRUS (COVID-19) ÉS EGYÉB
FERTŐZÉSRE GYANÚS BETEGEK MEGÍTÉLÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN
A Dévény Anna Alapítvány (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 24., nyilvántartási szám: 01-01-0000421;
„Alapítvány”) az alábbiakban tájékoztatja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletének
(a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikke alapján az új koronavírus (COVID-19) és
egyéb fertőzésre gyanús betegek megítélésével kapcsolatos adatkezelésről:
A személyes adatainak az adatkezelője az Alapítvány. A személyes adatai kezelésének jogalapja az Alapítvány,
valamint az Alapítvány munkatársai jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont és Rendelet 9. cikk (2)
bekezdés h) pontja).
Az Alapítvány jogos érdeke, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítsa a munkatársai részére
azáltal, hogy koronavírus és egyéb fertőzésre gyanús eseteket nem engedi az Alapítvány területére belépni,
az Alapítvány ellátási kötelezettségét a szakmai feltételeknek megfelelően lássa el, továbbá az Ön és
gyermeke egészsége megőrzés érdekében szükséges intézkedéseket meghozza.
Az Alapítvány munkatársainak jogos érdeke, hogy az Alapítvány az egészségük megőrzése érdekében
mindent megtegyen és a biztonságos munkakörnyezetben történő feladatellátás biztosítva legyen.
Az Alapítvány által kezelt gyermekek jogos érdeke, hogy az Alapítvány az egészségük megőrzése érdekében
mindent megtegyen.
Az Alapítvány a személyes adatait harmadik személy részére nem adja át és a személyes adatait a rendkívüli
jogrend visszavonásától számított 6 (hat) hónapig őrzi meg.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg Önt: jogosult a személyes
adataihoz hozzáférést kérni (tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről), a személyes adatai
helyesbítését (kérni a pontatlan személyes adatai javítását vagy hiányos személyes adatai kiegészítését),
törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az Alapítvány adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki az adatvedelem@deveny.hu e-mail címen érhető el. A
személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása esetén, valamint amennyiben véleménye szerint
az Alapítvány megsértette a személyes adataira vonatkozó jogát, akkor az Alapítvány adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat. Személyes adataira vonatkozó joga megsértésének esetén továbbá panaszt tehet
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c. címen, telefon: +36 (1) 391-1400; e-mai cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).
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