Tisztelt Dr. Alexin Zoltán!
2019. május 6-án érkezett e-mailes megkeresésben megfogalmazott kérdéseire az alábbi
tájékoztatást adjuk.
Szeretném mindenek előtt arról tájékoztatni és biztosítani, hogy az Ön által hivatkozott EU Általános
Adatvédelmi Rendelet cikkelyeinek a lakosok számára készített és velük megismertetett adatvédelmi
tájékoztató minden pontban megfelel.
A népegészségügyi célú vastagbélszűrés tervezése során figyelemmel voltunk nem csupán az
egészségpolitikai célokra, a lakosság számára térítésmentesen hozzáférhető, daganatos
megbetegedések okozta halálozás csökkentésére irányuló szakmai célokra, de az adatvédelmi
szabályokra is. A lakosok számára készített adatvédelmi tájékoztató az új irányelveknek megfelelően
készült el, amelyről intézetünk adatvédelmi felelősével és jogászaival egyeztettünk, velük
közreműködésben készítettük azt.
Az adatvédelmi tájékoztatót a lakosok nem a meghívólevél mellékleteként érhetik el, hiszen a
meghívólevélben arról kaphatnak tájékoztatást, hogy annak érdekében, hogy megőrizzék
egészségüket és kiszűrjék a lehetséges vastagbéldaganat kockázatát, háziorvosukat felkeresve
lehetőségük nyílik csatlakozni az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi
szűrések című kiemelt projekt keretében megvalósuló vastagbélszűrési programhoz. A lakosok saját
belátásuk szerint dönthetnek úgy, hogy felkeresve a háziorvosukat átveszik a páciens egységcsomagot.
Ezen a ponton kapnak meg minden tájékoztatást, beleértve az adatkezelési tájékoztatót is, ahol az
adatvédelmi tájékoztatót elolvashatják, s annak elfogadását aláírásukkal tanúsítják.
Azon felvetésére, miszerint az adatvédelmi tájékoztatót már a szűrésre behívó levélhez csatolni
kellene, azért nem helytálló, mivel az adatai kezeléséhez a hozzájárulását és az adatvédelmi tájékoztató
megismerésének igazolását is az átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával adja meg, ezzel lehet igazolni,
hogy az adatai kezeléséhez hozzájárulását adta. Ha az adatvédelmi tájékoztató átolvasása után
mégsem kíván élni a lehetőséggel, még akkor is meggondolhatja magát, illetve akár később is
töröltetheti az adatait. A meghívólevél készítéséhez szükséges adatállományt a NEAK kezeli.
További kérdésként merült fel Önben, hogy készült-e adatvédelmi hatásvizsgálat.
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. EU-rendelete (GDPR) 35. cikke szabályozza az adatvédelmi
hatásvizsgálatot. Eszerint ha az adatkezelés valamely - különösen új technológiákat alkalmazó - típusa
-, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az
adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési
műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.... Különösen akkor kell a hatásvizsgálatot
elvégezni, ha természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és
kiterjedt értékelése , amely automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapul és amelyre
a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a személyt jelentős mértékben érintő
döntések alapulnak.
A projekt keretében ez a feltétel nem teljesül (a rendeletben szereplő egyéb feltételek eleve kizártak),
a szűrés elvégzése során nem alkalmazunk új technológiákat, illetve ezek az eredmények nem
szolgálnak olyan döntések alapjául, melyek a természetes személyre joghatással lennének ( a páciens
szabad elhatározásán, akaratán múlik, hogy részt vesz a szűrésen, illetve az is, hogy egy esetleges
negatív szűrési eredményt követően további vizsgálatnak, gyógykezelésnek veti alá magát), vagyis
adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítését nem igényelte a tevékenység folytatása.

Az adatkezelő(k) és adatfeldolgozó(k) körére vonatkozó kérdés kapcsán: jelen feladat kapcsán
adatkezelőként a Nemzeti Népegészségügyi Központ (jogelődje az Országos Közegészségügyi Intézet,
elődje az Országos Tisztifőorvosi Hivatal) került nevesítésre, mint a kiemelt projekt gazdája. A projekt
végrehajtására az Emberi Erőforrás Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat adott jogosultságot, a pályázat
megvalósítására 2016. március 1-től került sor, az akkori projektgazda, az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal kezelésében. A kiemelt projekt tevékenységeire a forrást a Kormány határozatban előirányzott
keretösszeg biztosította. Az adatok kizárólagos kezelője az NNK, valamint a vastagbélszűréshez
kapcsolódó feladatok ellátásában részt vevő Közreműködő Szervezet.
Az adatkezelés jogalapját és jogi hátterét az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet
(GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései adják.
Az adatkezelés konkrét jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, amely előírja, hogy a személyes
adatok kezelése akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ennek megfelelően az adatszolgáltatás a
felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapszik. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonáshoz való jog nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő az érintettek előzetes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat kezeli:
- a mintavételhez szükséges szűrési egységcsomagot átvevők személyes adatai
(vezetéknév/keresztnév);
- az érintett aláírása;
- az aláírás dátuma.
Az adatok tárolási ideje a lakosok tekintetében a mintavételhez szükséges szűrési egységcsomagot
átvevő aláírásától az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt fenntartási időszakának végéig, a
jelenlegi hatályos Támogatási Szerződés szerint 2025.06.30-ig tart.
Az adatok gyűjtésének/tárolásának indoka egyrészt a lakosok szűrésbe vonhatóságának vizsgálata,
másrészt az eredmények statisztikai célú összegezése, amely eredmények összesítve, beazonosítás
nélkül kerülnek felhasználásra. A lakosok kumulált vizsgálati eredményei arra szolgálnak, hogy az első
lépcsőben végzett székletvérvizsgálat, majd a kolonoszkópos vizsgálatok eredményei alapján meg
lehessen alapozni a vastagbélszűrés népegészségügyi szűrésként történő előkészítését és tervezését.
Az érintettek jogait illetően az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az adatkezelés időtartamán
belül az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáférési jog
Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az Adatkezelő által kezelt adatairól, különösen
- az adatkezelés céljairól;
- a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
- azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, vagy amelyekkel az Adatkezelő a személyes
adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek
esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól;

- azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
- ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.
Az Adatkezelő – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó
dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan
mások jogait és szabadságát.
2. Adatok helyesbítéséhez való jog
Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
3. Adatok törléséhez való jog
Az Adatkezelő a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli,
amennyiben
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
- az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs
más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
- a személyes adatok kezelése jogellenes;
- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az arra jogosult személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Amennyiben a törlendő személyes adatot az Adatkezelő korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR
rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a
további Adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az Adatkezelő a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további Adatkezelőket
nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során
végzett feladat végrehajtása céljából;
- a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból,
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelő az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben
- az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok Adatkezelő általi ellenőrzésének
idejére;
- az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok
felhasználásának korlátozását kéri;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely
esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A korlátozás alá eső személyes adatokat az Adatkezelő – a tárolás kivételével – csak az érintett
hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely
tagállam fontos közérdekéből kezeli.
Az Adatkezelő azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettségre vonatkozó jog
Az Adatkezelő minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek
bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az Adatkezelő kérésre
tájékoztatja az érintett személyt.
6. Az adathordozáshoz való jog
Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben
az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása
nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7. Tiltakozáshoz való jog
Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai
kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak
gyakorlásán, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az Adatkezelő a tiltakozás
ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor,
az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
Az adatok továbbítása tekintetében a következőkről tájékoztatom.
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek
vagy személyeknek. Az átadás-átvételi elismervény aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz
a lakos, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Projekt Támogatója és Közreműködő Szervezete felé
továbbítsa. Az adatok Adatkezelő általi továbbításának időtartamára az adatkezelés időtartamának
(lásd fent) szabályai megfelelően irányadók.
Az adattovábbítás címzettje: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amely a projekt Támogatójaként
ellenőrzi az indikátorszámok előrehaladását
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pont).

A továbbított adatok köre: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok (lásd fent). Az Adatkezelő nem
végez adattovábbítást az áltata kezelt különleges adatok körében.
Az adattovábbítás célja: A projekt megvalósulásához szükséges mérföldkövek teljesülése teljesülése és
annak igazolása.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő a fenti adatokat legalább 5 évig köteles
megőrizni az adattovábbítási nyilvántartásban.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: jog@nnk.gov.hu
A szűrés finanszírozására vonatkozó kérdése kapcsán tájékoztatom, hogy az nem az Egészségügyi
Alapból történik, fent hivatkozott 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat által meghatározott Európai
Uniós forrás áll rendelkezésre jelen vastagbélszűrési program megvalósítására. A NEAK felé a
kolonoszkópos laboratóriumnak van jelentési kötelezettsége a beavatkozás NEAK által történő
finanszírozása okán, ha a lakos székletvértesztje nem-negatív és a kolonoszkópia megtörténik.
Adattovábbítás az EESZT számára nem történik.
Tájékoztatásom szíves fogadását kérve,
<Logo>

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Projekt Koordinációs Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefon: +36 (20) 401 4821

