
Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁBAN A GYÓGYÁSZATI 

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ LÁTOGATÓK RÉSZÉRE A JÁRVÁNYÜGYI ADATLAP KITÖLTÉSE 

SORÁN MEGVALÓSULT ADATKEZELÉSÉRŐL 

 
A Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (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, 

jelen tájékoztatóval tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.  
 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

Adatkezelő rövidített elnevezése: Komthermal kft. 

Adakezelő székhelye: 2900 Komárom Táncsics M.u.34-36. 

Adatkezelő központi e-mail címe: komthermal@komthermal.hu 

Adatkezelő központi telefonszáma: 0634/540-426 

Adatkezelő vezető tisztségviselője: Radics Török Tímea 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@komthermal.hu  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 

megelőzése, elhárítása, a munkavállalók, valamint a látogatók egészségének és életének megóvása érdekében az 

Adatkezelő részéről látogatói adatlap kitöltése és az adatlapban felvett adatok kezelése. 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 
Ellátásban részesülő neve, telefonszáma, tartózkodási helye, TAJ száma, születési dátum, testhőmérséklet a 

belépéskor, álltalános egészségügyi helyzetére vonatkozó adatok (Láz (≥38 ºC), Köhögés, Légszomj) esetleges 

SARS CoV2 PCR vizsgálat eredménye a vizsgálat időpontja, az Adatkezelőhöz érkezését megelőző tünetek 

megjelenése előtti 14 napban új koronavírus által érintett helyekre vonatkozó információ. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében rögzített különleges adatok kezelésének általános 

tilalma alól a 9. cikk (2) h.) pontja ad felmentést, miszerint: az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy 

munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis 

felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális 

rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy 

egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és 

garanciákra figyelemmel;” 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A rögzítéstől számított 1 hónap elteltével törlésre kerülnek az adatok. 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL 

KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Társaság azonban 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 a Társaság, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles 

a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi 

jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Járványügyi készültség időszakában a gyógyászati szolgáltatást igénybe 

vevő látogatók részére a járványügyi adatlap kitöltése során megvalósult adatkezelés kapcsán: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal 

elérendő célból a Társaságnak már nincs rá szüksége, 
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 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

A Társaság 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. 

 

A Társaság 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. 

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival 

úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban 

feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását 

követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz 

szükséges adatok részére 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!  

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, …………………………………………… 

 

születési helye és ideje: ……………………………………… 

anyja neve:……………………………………………………… 

Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Tájékoztató Járványügyi készültség időszakában a gyógyászati 

szolgáltatást igénybe vevő látogatók részére a járványügyi adatlap kitöltése során megvalósult adatkezeléssel 

kapcsolatos adatkezeléshez szóló adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat tudomásul 

veszem.  

Komárom, …………………………… 

 

 

 ………………………….. 

 aláírás 

 

 


