ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Fit-Test program
1. Előzmények
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa elkötelezett híve az egészség védelmének és
megőrzésének, amelynek kapcsán 2005-től bevezette - az azóta már országossá vált –
mindennapos testnevelés programját. A város által elindított egészség-megőrző program
újabb lépcsőfokát jelenti a Fit-test Program, amelynek célja egy követésre érdemes
mintaprogram

létrehozása

az

iskolai

edzettség

méréséhez

kötött

egészségügyi

szűrővizsgálatokhoz. A Program segítségével mind az egészségügyi szakemberek, mind a
szülők és a tanulók számára követhetővé, ellenőrizhetővé válik a gyermekek egészségi
állapota, fejlettsége. Egyben elősegíti a betegségek korai felismerését, amely által a lehető
leggyorsabban kaphatják meg az érintett gyermekek a megfelelő szakmai segítséget
egészségük védelme érdekében. A Régens Zrt. a Szegedi Tudományegyetemmel közös
konzorciumban állami támogatást nyert a GOP-1.1.1.-11-2011-0081 jelű pályázat céljainak
megvalósítására (továbbiakban „Program”).
A Program céljainak megvalósítása többek között személyes adatok (köztük egészségügyi
adatok) tárolását és kezelését is igényli, ezért szükséges a Programon belüli adatkezelés
szabályozása az adatvédelemre vonatkozó jogi, etikai és szakmai előírások maradéktalan
betartása és a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében.
Jelen adatvédelmi szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is, amely elérhető a https://fittest.hu honlapon.
Adatvédelmi jogszabályok
a) Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség VI. cikk (2) bekezdés
b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (2:43. § e) pont
c) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(a továbbiakban: „Info törvény”)
d) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény („egészségügyi Info tv.”)
1.1. Adatkezelő neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
1.2. Adatkezelő postai címe: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
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1.3. Adatkezelő elektronikus elérhetősége: www.hodmezovasarhely.hu

2. Fogalmak
2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
2.2. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
2.3. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére,
valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa
vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt,
vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható,
az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
2.4. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő,
az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási
azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben
alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása,

felhasználása,

lekérdezése,

továbbítása,

nyilvánosságra

hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
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2.7. érintett (tanuló): a Program célját képező mérésekben részt vevő - oktatási intézményben
tanulói státusszal rendelkező - természetes személy, akinek az adatai a Program által kezelt
információs rendszerekben rögzítésre kerülnek és aki a Programban való részvétele érdekében
regisztrált a https://fit-test.hu/regisztracio webhelyen felhasználó neve (TAJ szám) és jelszava
(születési dátum) megadásával.
2.8. érintett (tanulón kívüli egyéb személyek): a Program célját képező mérésekben önkéntes
alapon részt vevő természetes személy, akinek az adatai a Program által kezelt információs
rendszerekben rögzítésre kerülnek és aki a Programban való részvétele érdekében regisztrált a
https://fit-test.hu/regisztracio webhelyen felhasználó neve (TAJ szám) és jelszava (születési
dátum) megadásával.
2.9. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.10. adatvédelmi felelős: a Programban alkalmazott adatvédelmi szabályok kialakításáért,
betartásáért és betartatásáért felelős személy. További intézkedésig az adatvédelmi felelős: dr.
Havasi Katalin.
2.11. Fit-Test szerver: https://fit-test.hu elérhetőségű hálózati szerver
2.12. Adatkezelés jogalapja: a 2.7. pontban megjelölt érintettek tekintetében Magyarország
helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4. pont, az egészségügyi
alapellátásról 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) és a 15. §, a nemzeti köznevelésről 2011. évi
CXC. törvény 41. § (4) és (7) bekezdések, az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX. 3.)
NM rendelet 1. § és 4. §., a 2.8. pontban megjelölt érintettek esetén a 2.9. pontban
szabályozott hozzájárulás.
3. A Szabályzat hatálya
3.1 Időbeli hatály: Jelen Szabályzat az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
3.2. Személyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelők valamennyi dolgozójára,
továbbá a Program megvalósításában résztvevő, iskola-egészségügyi szolgálat feladatait ellátó
iskolaorvosokra és iskola védőnőkre, a Programban résztvevő tanulók házi orvosaira és a
Programban résztvevő oktatási intézmények azon munkavállalóira, akik munkakörüknél
fogva a Szabályzat tárgyi hatálya alá eső adattal kapcsolatba kerülnek.
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3.3. Tárgyi hatály: Szabályzat kiterjed a Fit-Test Programban kezelt valamennyi személyes
adatra (köztük személyazonosító adatra, egészségügyi adatra), függetlenül annak feldolgozási,
vagy előállítási módjától és megjelenési formájáról.
4. Adatkezelés célja
Az Adatkezelők személyes adatot csak és kizárólag meghatározott célból, nevezetesen a fenti
számú - Fit-Test: Országos és nemzetközi felhasználásra alkalmas interdiszciplináris
módszertan

kifejlesztése

sporttudományi,

az

iskoláskorú

kardiovaszkuláris

és

populáció

fizikai

népegészségügyi

aktivitás

hatásainak

növelésének

elemzésére

és

demonstrálására elnevezésű - Program céljainak megvalósítása érdekében kezelhetnek.
Célok:


az érintett egyéni edzettségi szintjének felmérése



fiatal korban kialakuló betegségek, elváltozások felismerése



szülők, tanulók, további érintettek tájékoztatása a Programon belül végzett
szűrővizsgálatok eredményeiről



egészségmegőrzés, betegségek korai kiszűrése, egészséges életmód kialakítása.
5. Statisztikai célú adatkezelés

Az érintettekre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra – az érintett hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon –
átadhatók. Erre tekintettel a Szabályzat tárgyi hatályát képező adatok kutatási célok és
nyilvános tájékoztatás érdekében elemzés, összesítés alapján készülő statisztikák formájában
elérhetővé teszik az adatkezelők a Program által kezelt információs rendszerekben.
6. Adatokhoz való hozzáférés módja
Az érintetteket tájékoztató rendszerfunkciók keretében az egyes funkciókat az érintett saját
azonosítóval és jelszóval érhetik el és alkalmazásukkal csak az érintett saját adatait tekinthetik
meg.
Az egészségügyi szakszemélyzet (iskolaorvosok, iskolavédőnők, háziorvosok) számára
kialakított funkciókat az érintett szakszemélyzet felhasználónév és jelszó birtokában
használhatja és általuk csak olyan egészségügyi adatokat tekinthet meg és/vagy módosíthat,
amelyek ismeretére, kezelésére hivatása végzése céljából egyébként is jogosult.
A Programban résztvevő oktatási intézmények munkavállalói számára kialakított funkciókat
az érintett munkavállalók felhasználónév és jelszó birtokában használhatják és általuk csak
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olyan iskolai adatokat tekinthetnek meg és/vagy módosíthatnak, amelyek ismeretére,
kezelésére hivatása/munkaköri leírása alapján/ végzése céljából egyébként is jogosultak.
Személyes adatot az Adatkezelők harmadik félnek semmilyen módon és formában nem adnak
át.
7. Adatkezelés időtartama
A személyes adatokat törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul
töröljük.
8. Adatkezelés módja és szabályai
8.1. Az Adatkezelők a Program adatait elsődlegesen relációs adatbázisban kezelik. A relációs
adatbázis éles példánya (és valamennyi további példánya) csak a Fit-Test szerveren tárolható,
más számítógépen további adatbázis-példányokat tárolni tilos.
8.2. A fejlesztés – tesztelés – felhasználói betanítás technológiai követelményeinek biztosítása
érdekében a Fit-Test szerveren az éles adatbázis-példány mellett további példányok is
kialakíthatók (teszt, betanító példány). Ezek a példányok azonban valós személyek adatait
nem

tartalmazhatják,

a

példányok

létrehozásakor

gondoskodni

kell

az

adatok

anonimizálásáról (pl. fiktív / random módon megkevert nevek alkalmazása).
8.3.

A

Fit-Test

szerver

hozzáférését

oly

módon

kell

szabályozni,

hogy

az

adatbázispéldányokhoz csak az ugyanazon a szerveren futó szoftverek (middleware,
adminisztrációs eszköz, háttérmentés) férhessenek hozzá, más módon történő hozzáférés
műszakilag legyen lehetetlenné téve.
8.4. Az adatbázis-példányokról napi rendszerességgel biztonsági háttérmentés készül. A
biztonsági háttérmentést készítő eljárásnak a Fit-Test szerveren kell lefutnia és tömörített,
jelszóvédett állományt kell létrehoznia, amit aztán a Régens Zrt. adatkezelő általános,
bizalmas adatok háttérmentéseire vonatkozó üzemeltetési szabályainak alkalmazásával kell
kezelni.
8.5. A Fit-Test szerver valamennyi adatbázis-példányához adminisztrátori szintű hozzáférése
kizárólag a Régens Zrt. kijelölt munkatársának lehet, aki köteles olyan hozzáférési eljárásokat
kialakítani, amelyek garantálják, hogy más személyek (a Program résztvevőit is ide értve)
sem szabályos, sem szabálytalan módszerekkel nem szereznek rendszeren kívüli hozzáférési
jogot az adatbázisokhoz. Ugyanez a két munkatárs jogosult további felhasználói azonosítók és
hozzáférési jogosultságok kiadására és adminisztrálására.
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8.6. A Fit-Test szerver adatbázisaiból rendszerszerű (felhasználói funkciókkal történő)
hozzáférés megkerülésével bármilyen eseti leválogatás csak az Adatvédelmi Felelős tudtával
és kifejezett írásbeli (e-mail) utasítására készíthető, csak és kizárólag meghatározott célból.
Amennyiben ilyen leválogatás készül, a cél megvalósítását követően az összes munkapéldányt
meg kell semmisíteni.
8.7. A Program során törekedni kell arra, hogy adatkezelés csak a Fit-Test szerver relációs
adatbázisaiban történjék. Amennyiben akár külső szereplőtől, akár belső feldolgozás során
keletkeznek személyes adatokat is tartalmazó állományok (pl. migrációs állományok), azokat
(a felhasználási módtól függően) minél előbb jelszóvédetté kell tenni (pl. elhelyezés
jelszóvédett könyvtárban) és gondoskodni kell arról, hogy csak a feladat elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges munkatársak férjenek hozzájuk.
8.8. Személyes adatok sem belső kommunikációban, sem 3. fél számára nem küldhetők olyan
csatornákon (pl. e-mail), ahol további másolatok képződése nem kontrollálható. Amennyiben
3. fél e-mailben küld személyes adatokat tartalmazó adatállományt, az állományt az előző
pont alapján haladéktalanul védett könyvtárba kell helyezni, a kapott e-mailt pedig meg kell
semmisíteni.
8.9. A személyes adatokat érintő bármely, a fentiekben nem szabályozott probléma,
tisztázatlan kérdés esetén a munkatárs köteles az Adatvédelmi Felelőst értesíteni / véleményét
kikérni.
8.10. A Fit-test programon belül az érintettek által önkéntesen megadott – felhasználói – email címeket az Adatkezelők kizárólag egészségvédelemmel, a felhasználó saját egészségi
állapotával, illetve edzettségével kapcsolatos tájékoztató küldésére használja fel. Az
Adatkezelők a jelen pontban szabályozott e-mail címekre kereskedelmi célú üzeneteket (pl.:
reklám-hirdetés) nem küldenek.
9. Az érintett jogai
9.1. Tájékoztatáshoz való jog. Az érintett (vagy a törvényes képviselője) – az Adatkezelési
Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőktől személyes és különleges adatai kezeléséről. Az Adatkezelők a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában tájékoztatja az érintettet (vagy a törvényes képviselőjét) az általa kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.
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9.2. Adathelyesbítéshez való jog. Az érintett (vagy a törvényes képviselő) – az Adatkezelési
Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – kérheti személyes vagy
különleges adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 munkanapon belül
az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet (a törvényes képviselőt) értesíti.
9.3. A személyes adatok törléséhez való jog. Az érintett (vagy a törvényes képviselő) – az
Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – kérheti személyes
és különleges adatainak törlését. Amennyiben az érintett (a törvényes képviselő) és az
Adatkezelők között nincs semmilyen jogi vita és az Adatkezelőknek sincs törvényi
kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor az Adatkezelők haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintett valamennyi személyes adatát.
9.4. Az adatok zárolásának joga. Az érintett (vagy a törvényes képviselő) – az Adatkezelési
Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – kérheti, hogy törlés helyett az
Adatkezelők zárolják a személyes vagy különleges adatot, ha az adatok végleges törlése
sértené az érintett (vagy a törvényes képviselő) jogos érdekeit. Az így zárolt személyes vagy
különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes vagy különleges adat törlését kizárta.
9.5. Tiltakozás joga. Az érintett – az Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában elérhetőségeken
keresztül – tiltakozhat személyes vagy különleges adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes vagy különleges adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelők
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
b) a személyes vagy különleges adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet (vagy a törvényes
képviselő) írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelők az adatkezelést megszüntetik, és a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett (vagy a törvényes képviselő)
nem ért egyet az Adatkezelők döntésével, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30
napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.
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10. Jogorvoslati lehetőségek
10.1. Amennyiben az érintett álláspontja szerint az Adatkezelők adatkezelése megsértette az
Adatkezelési Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett (vagy a
törvényes képviselő) az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).
10.2. Az érintett (vagy a törvényes képviselő) a Szabályzat 10. pontjában szabályozott jogok
megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. A perre – az érintett (döntése alapján – az érintett lakóhelye, illetve az
Adatkezelők székhelye szerinti törvényszék az illetékes.
Hódmezővásárhely, 2016. szeptember 2.
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