XXIV. A koronavírus járványhoz kapcsolódóan önkéntesek, felajánlások és
termelők toborzása adatkezelési tevékenység
Adatkezelők:
 Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
 az adatkezelési tevékenységben a helyi önkormányzatok részt vehetnek további közös
adatkezelőként.
1/XXIV. Adatkezelés

o

Érintettek kategóriái

o

Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

o

Adatkezelés jogalapja

o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező‐e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

A koronavírus járványhoz kapcsolódóan önkéntesek,
felajánlások és termelők toborzása adatkezelési tevékenység
– a személyes adatok kezelése
Felajánlást tevő személy
Önkéntesnek jelentkező személy
Házhoz szállítást vállaló termelő, vállalkozó személy
Minden érintett esetében:
 név
 telefonszám
 e‐mail cím (opcionális)
 segítségnyújtás / felajánlás tárgya, formája, eszközei
 egyéb, az érintett által közölt adat
Önkéntes segítők esetében ezeken kívül még:
 önkéntes életkora
 lakcíme
 egészségi állapotához kapcsolódóan azon nyilatkozata, hogy
koronavírus‐fertőzéssel nem érintett
A járványügyben érkező önkéntes felajánlások, segítségnyújtás
nyilvántartása, a segítségnyújtás hatékony koordinációja.
Érintett önkéntes hozzájárulása ‐ 6. cikk (1)a
A jelentkezési lap kitöltésével ráutaló magatartással
megadottnak tekintjük a hozzájárulását.
Érintett
Az adatok megadása nélkül a toborzó programban nem tud
részt venni a jelentkező, kivéve az opcionálisan megadható e‐
mail címet.
Adattovábbítás alapesetben nincs.
Az adatkezelők a személyes adatokat egymás közt
megoszthatják a célhoz kötöttség elvének betartásával.
Az érintett toborzási jelentkezési lapon megadott adatait
közzétehetjük, amennyiben a feladat jellege megkívánja (pld.
házhoz szállítást végző vállalkozók neve, elérhetősége).
Adatot továbbíthatunk a meglátogatott szervezet, szállásadó,
kirándulás‐szervező, program‐szervező számára, a célhoz
kötöttség elvének betartásával.
Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk
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o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek)
személyes adatait továbbíthatjuk.
Önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a
hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a cél eléréséig
kezeljük a személyes adatokat.
Célhoz kötöttség elve szint a hozzájárulás visszavonásának
hiányában a személyes adatokat a járványügyi helyzet
indokolta időpontig kezeljük, azaz alapvetően a korona‐
járványügy indokolta vészhelyzet fennállásáig, illetve ezt
követően további egy év időtartamig, amennyiben reális és
valós veszély lehet a járvány újbóli kitörése.
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