1.

számú melléklet

Kérdőív

Questionnaire and statement

Kérdőív és nyilatkozat

for persons who have been in an area where the spread of the new coronavirus
(2019-nCoV) has been confirmed; and for those who may have been in contact

azoknak a személyeknek, akik olyan területen jártak, ahol az új koronavírus (2019-

with an infected person

kapcsolatba kerülhettek

Persona! data:
Name (capital / block letters):
Date of birth:
Address in Hungary:

_
_
_

Tel. (mobile):
E-mail:

_
_

Have you been in the area where the spread of the new coronavirus (2019-nCoV) has
been confirmed in the last 14 days? (Ali areas to be indicated, including date of
departure)
Date of departure:
_

□

Province/city:
Date of departure:

□

Province/city:

Személyes adatok:
Név (nyomtatott betűvel):
Szül. idő:
_
Lakcím (magyarországi valós tartózkodási hely):
Tel. (mobil):
E-mail:

_
_
_
_

Az előző 14 napban tartózkodott-e olyan területen, ahol az új koronavírus (2019nCoV) közösségi terjedését igazolták? (Valamennyi érintett terület megjelölendő, a
távozás dátumával együtt)
Távozás dátuma:
_

□

_

□

_

Tartomány/város/ország:

_

Have you contacted a person who is suspected or confirmed to be infected with a new
coronavirus (2019-nCoV)?
Yes Date of last contact:
_

□
□

nCoV) közösségi terjedését igazolták; illetve azoknak, akik fertőzött személlyel

No

Have you been to a hospital where people with 2019-nCoV are treated in the last 14
days?

Kapcsolatba került valószínűsített vagy megerősített új koronavírus (2019-nCoV)
okozta fertőzésben szenvedő személlyel?
Igen Utolsó érintkezés dátuma:
_

□
□

Nem

Járt-e az elmúlt 14 napban olyan kórházban, ahol a 2019-nCoV megbetegedésben
szenvedő személyeket kezelnek?

□
□

Yes Date and reason for the admission:

_

No

□
□

Igen

Dátum és a kezelés oka:

_

Nem

Do you have any of the following symptoms? (if yes, please indicate the date of onset)

Észleli-e magán az alább felsorolt tünetek valamelyikét, a tünet jelentkezésének
dátumát is adja meg:

Fever:

Láz:

□
□

□
□

Yes Date of onset:
No

□
□

Yes Date of onset:
No

□
□

Yes Date of onset:
No

Tünet fellépésének dátuma:

_

Tünet fellépésének dátuma:

_

Tünet fellépésének dátuma:

_

Nem

Yes Date of onset:

Igen
Nem

Igen
Nem

Légszomj:

Shortness of breath:

□

_

Torokfájás:

Sore throat:

□
□

Tünet fellépésének dátuma:

Köhögés:

Cough:

□
□

Igen

_

□
□

Igen

0
No
1 hereby confirm the all the above statements are true

Nem
Igazolom, hogy a fenti nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel

and

és

within 14 days of leaving the infected area, 1 will immediately notify the designated
person if any of the symptoms listed above occur.

a fertőzött terület elhagyása utáni 14 napban a fent felsorolt tünetek jelentkezése
esetén azonnal értesítem a kijelölt személyt.

Dedicated
contact
Kijelölt
személy
és
person
elérhetősége
Name
Chancellor's Office
Név
M0ME Kancellária
Phone number
Telefon
Address
kancellaria@mome.hu
Cím
kancellaria@mome.hu
1 agree that, in view of the epidemiological situation, the Higher Education lnstitution shall make the above data and information available to the Higher Education Area of
the Ministry of lnnovation and Technology and the 0perational Staff in order to prevent the spread of the coronavirus, until it disappears.
Place, date

Signature

Hely, dátum

Aláírás

2. s z ámú me ll é kl e t

Utolsó frissítés időpontja: 2020. március 12.
Adatkezelési Tájékoztató
COVID-19 (koronavírus) járvány okán bekért adatok kezeléséhez
Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek az adataik megadását megelőzően megismerhessék, hogy a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, mint adatkezelő (továbbiakban: MOME/Adatkezelő) milyen adatokat és
milyen célból kér el, valamint hogy az érintetteket milyen jogok illetik meg, miután megadták adataikat.
Adatkezelő bármely, a tudomására jutott személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások,
így különösen az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) előírásainak, maximális
betartásával kezeli.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra
utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes
adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan
adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
Az adatkezelő megnevezése:
• név: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem;

•
•
•
•
•

székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
e-mail: info@mome.hu;
telefon: + 36 1/ 392-1180;
adatvédelmi tisztviselő: dr. Simonné dr. Juhász Kinga;
e-mail: juhaszk@mome.hu

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja és megőrzési ideje:

Tájékoztató a vizsgálatokkal kapcsolatosan érintettek részére, abban az esetben, amikor
közvetlenül az érintett adja meg a személyes adatokat (GDPR 13. cikk szerinti tartalom)
Érintettek:
a) azon egyetemi polgárok, akik a megbetegedést megelőző 14 napban jártak olyan
területen (ország, hal- és húspiac, kórház), ahol koronavírus fertőzését kimutatták
b) azon egyetemi polgárok, akik a megbetegedést megelőző 14 napban olyan személy
közelében tartózkodtak, aki koronavírussal fertőzött
Az adatkezelés célja: A koronavírussal fertőzött egyetemi polgárok szakszerű ellátásának biztosítása,
valamint a koronavírus terjedésének megfékezése, illetve a törvényi rendelkezéseknek való
megfelelés.
A kezelt adatok köre: a „Kérdőív és nyilatkozat” elnevezésű dokumentumban megadott adatok, úgy
mint név, születési idő, lakcím, telefonszám és e-mail cím, illetve az érintett egészségi állapotára
vonatkozó személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja:
a) „Kérdőív és nyilatkozat” megnevezésű dokumentum kitöltése a GDPR 6. cikk (1) bek. d)
pontja alapján létfontosságú érdek;
b) A különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bek. i) pontja alapján közérdekből
szükséges.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél elérésig.
Az adatok megismerhetősége:
• A „Kérdőív és nyilatkozat” kitöltése és továbbítása az érintett kötelezettsége! A küldés
helye: kancellaria@mome.hu
• az Érintettek által a „Kérdőív és nyilatkozat” dokumentum kitöltése során megadott
személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő illetékes, titoktartásra kötelezett
munkatársai férhetnek hozzá.
• A „Kérdőív és nyilatkozat” kitöltése során megadott adatokat az Adatkezelő továbbítja az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Kormány által felállított, a
Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs részére.
• Amennyiben a „Kérdőív és nyilatkozat” alapján indokolt, MOME a Nemzeti
Népegészségügyi Központ részére is továbbítja a szükséges dokumentumokat.
Nemzeti Népegészségügyi Központ elérhetősége:
székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság email cím: tisztiforvos@nnk.gov.hu
Központi telefonszám: + 36 1 476 1100
Honlap: https://www.nnk.gov.hu
Képviseli: Dr. Müller Cecília Györgyi
Az adatok tárolása és az adatbiztonság:

• Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok tekintetében a tároláshoz
más szolgáltatót nem vesz igénybe.
• Az adatok digitálisan a MOME székhelyén található szervein kerülnek tárolásra.
• A MOME megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen.
Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai:
Az adatkezelés során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes
adatai védelmének érdekében biztonságosan tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő
jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.
Az Érintett jelen pontban meghatározott - személyes adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható - jogait
az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségeinek bármelyikén, az alábbiak szerint gyakorolhatja:
• az érintett adatainak kezeléséről írásban bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől;
• az érintett kérheti az adatok helyesbítését;
• az érintettet jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni
(adathordozhatósághoz való jog);
• jogorvoslathoz való jog:
- amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, jogosult polgári pert
kezdeményezni;
- a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bekövetkezett jogsérelem, vagy annak
közvetlen veszélyének fennállása esetén panasszal/bejelentéssel a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp., Szilágyi E.
fasor 22/c, telefon: + 36 1/ 391-14 00) élhet az érintett.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy
észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint Adatkezelővel - a fentebb felsorolt elérhetőségeink
valamelyikén - közölje annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban
feldolgozhassuk, kezelhessük.
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Last update: 12.03.2020.
Privacy Policy
related to the data processing in connection with the COVID-19 (coronavirus) pandemic

The purpose of this Privacy Policy is to inform the data subjects about what data are requested by the
Moholy-Nagy University of Art and Design as Data Controller (hereinafter referred to as MOME or Data
Controller) in connection with the of the coronavirus pandemic.
Data Controller shall process any personal data in accordance with the General Data Protection
Regulation and and other relevant regulations of the Hungarian law, such as the Act CXII of 2011
(Privacy Act).
Data subject: identified or identifiable natural person who can be identified, directly or indirectly by any
personal data such as name, identification number, location etc.
Personal data: it means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data
subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular
by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier
or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or
social identity of that natural person;
Controller or data controller: it means the natural or legal person, public authority, agency or other body
which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal
data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State
law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member
State law;
Processing: it means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets
of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization,
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission,
dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or
destruction;

Sensitive data: it means all data falling in the special categories of personal data that are personal
data revealing racial or ethnic origin, political opinion, religious belief or worldview, or trade union
membership, as well as genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural
person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation;
Data concerning health: it means personal data related to the physical or mental health of a natural
person, including the provision of health care services, which reveal information about his or her health
status;

Data Controller:

•
•
•
•
•
•

name: Moholy-Nagy University of Art and Design
adress: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
e-mail: info@mome.hu;
tel: + 36 1/ 392-1180;
data protection officer: dr. Simonné dr. Juhász Kinga;
e-mail: juhaszk@mome.hu

The legal basis, the purpose and the period of the processing:

Information for the data subjects involved in the examination, in the event when the data
subject directly provides the personal data (content under Article 13 of the GDPR)
Categories of the data subject:
a) Those university citizens who have been in the area (country, fish and meat market,
hospital) where coronavirus infection has been detected for 14 days prior to the
disease
b) Those university citizens who have been in the vicinity of a person infected with
coronavirus during the 14 days prior to the illness.

The purpose of the data process: ensuring the professional care of university citizens infected with
the coronavirus, curbing the spread of the coronavirus and compliance with the legal requirements.
The personal data which are stored: name, date of birth, address, phone number, e-mail address, and
sensitive data related to the health of the data subject.
Legal basis of the processing:
a) Filling in the “Questionnaire and statement” document is vital interest under GDPR Article
6. subsection (1) point d)
b) Processing the sensitive data is necessary for reasons of public interest under GDPR Article
9. subsection (2) point i)
The period for which the personal data will be stored: until the purpose of the data processing is achieved.
Entitled to access the data behalf of the Data Controller:
• It is the duty of the data subject to complete and forward the questionnaire!
Filling in and forwarding the document "Questionnaire and Declaration" to:
kancellaria@mome.hu.
• The personal data shall processed only by the competent coworkers of the Data Controller.
• The Data Controller shall make the personal data and information available to the Higher
Education Area of the Ministry of Innovation and Technology and the Operational Staff.
• If reasonable by the "Questionnaire and Declaration", the University shall forward the
necessary documents to the National Public Health Center.
National Public Health Centre contact details:
address: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail address of the Secretariat: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Central telephone number: +36 1 476 1100
Website: https://www.nnk.gov.hu/
Represented by: Dr. Müller Cecília Györgyi
Storage of the personal data and the security of the processing:

• the Data Controller shall and does not use any other service provider for the storage of
personal data covered by the "Questionnaire and Declaration”
• the data are stored in digital form on servers belong to the Data Controller
• The Data Controller shall take any reasonable action to grant the security of the personal
data.
The rights of the data subject:
The data processing shall not include profiling, which means any form of automated processing of personal
data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person,
in particular to analyze or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic
situation, health, personal preferences, interests, reliability, behavior, location or movements;
The data subject may exercise the rights listed below:
• the data subject may exercise the right to request information from the controller about
whether or not personal data concerning him or her are being processed;
• the data subject may exercise the right to rectification which means the data subject has
the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate
personal data concerning him or her;
• the data subject has the right to receive the personal data concerning him or her, which
he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machinereadable format and have the right to transmit those data to another controller without
hindrance from the controller to which the personal data have been provided;
• for the purpose of the enforcement of his rights the data subject may initiate an inquiry
with the The National Authority for Data Protection and Freedom of Information
(hereinafter: the Authority) for the purpose of investigating the lawfulness of the
controller’s measure if the controller restricts the enforcement of his rights;
• the data subject may request the Authority to carry out an authority procedure and/or
may seek judicial remedy against the controller if he/she considers that the controller or
the processor acting on behalf of, or instructed by, the controller infringes, in the course
of processing his personal data, the provisions laid down in laws or the binding legal act of
the European Union on the processing of personal data.
If you consider that we are not acting lawfully, and/or infringe in the course of processing your personal
data, the provisions laid down in laws or the binding legal act of the European Union on the processing
of personal data, please let us know first (before you request the Authority to carry out a procedure or
you seek judicial remedy), in order to process your request/remark as quickly and efficiently as possible.

