ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETBEN
ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSRŐL

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.( továbbiakban : Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint
ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás
szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő rövidített neve:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő e-elérhetősége:
Adatkezelő képviselője:

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
SEFAG Zrt.
Cg.14-10-300060
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
sefag@sefag.hu
Fehér István vezérigazgató

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE:
Adatvédelmi tisztviselő:
L Tender- Consulting Kft.
adatvedelem@sefag.hu
E-mail cím:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány terjedésének megelőzése, következményeinek
elhárítása, a munkavállalók egészségének és életének megóvása érdekében a munkavállalás céljain
túlmutató személyes adatok kezelése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont – az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében rögzített különleges adatok kezelésének általános tilalma alól a 9.
cikk (2) i.) pontja ad felmentést, miszerint: „…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;”
KEZELT ADATOK KÖRE:

A koronavírussal (Covid-19) összefüggő járványügyi helyzetre tekintettel a munkavállaló
azonosításához szükséges személyes adatok, a vírusfertőzéssel összefüggésben releváns időponthoz
kötött tartózkodási hely adatok, a vírusfertőzéssel összefüggésben releváns érintettségi adatok,
(lakóhelyén elrendelt karantén, családban megbetegedés, vagy pozitív vizsgálati eredmény ténye)
egyéb, a megbetegedés gyanújára okot adó körülmény (testhőmérséklet, stb.) kapcsolattartásra
alkalmas elérhetőségek (telefonszám stb.)
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A SEFAG Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a

Társaságot, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsájtani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A Társaság a járvánnyal kapcsolatban kezelt adatokat a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig

kezeli.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Magyarország Kormánya a 40/2020. számú kormányrendeletében (2020. március 11.) „…az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.”
Ennek okán a SEFAG Zrt. területére való belépéskor – külsős vendégek esetén – nyilatkozat
kitöltésével, illetve – az esetlegesen érintett munkavállalók esetén – bejelentéssel megvalósuló
adatgyűjtéssel méri fel azokat a körülményeket, melyek veszélyeztethetik a munkavállalók egészségét
a munkahely biztonságát, melyért az Adatkezelőt jogszabályban szabott felelősség terheli. A
nyilatkozat feldolgozásáért a jogi és igazgatási osztályvezető, ill. a HR referens a felelős, így a
begyűjtött adatokhoz csak a fentiekben kijelölt személyek férnek hozzá.
Az adatkezelő az adatokat csak papíralapon tárolja, melyeket az adatkezelés jogszerűségének
megszűnésével egyidejűleg megsemmisíti.
A SEFAG Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A SEFAG Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− információt kérhet arra vonatkozóan, hogy az érintettre nézve kezel-e kamerafelvételt a
Társaság, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogát,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− tiltakozhat az adatkezelés ellen,
− kérheti az adatok törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott
valamely feltétel fennáll.
A SEFAG Zrt. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető,
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő részére, a jelen tájékoztatóban feltüntetett
elérhetőségére. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően
a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz
szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével
kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem

összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát
hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk
ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

