Nyilatkozat a személyes adatoknak a COVID-19-járvánnyal
összefüggésben történő kezeléséről
Elfogadva: 2020. március 19-én
Az Európai Adatvédelmi Testület a következő nyilatkozatot fogadta el:
A kormányok, a köz- és a magánszervezetek Európa-szerte intézkedéseket hoznak a COVID-19-járvány
visszaszorítására és enyhítésére. Az intézkedések különböző típusú személyes adatok kezelésével
járhatnak.
Az adatvédelmi szabályok (például az általános adatvédelmi rendelet) nem akadályozzák a
koronavírus-pandémia elleni küzdelem terén hozott intézkedéseket. A fertőző betegségek elleni
küzdelem minden nemzet méltányolható közös célja, ezért azt a lehető legjobban támogatni kell.
Az egész emberiség érdeke, hogy megfékezze a betegségek terjedését, és modern technikákat
alkalmazzon a világ nagy részét érintő csapások elleni küzdelemben. Mindazonáltal az Európai
Adatvédelmi Testület hangsúlyozni kívánja, hogy az adatkezelőnek és -feldolgozónak még ezekben a
kivételes időszakokban is biztosítania kell az érintettek személyes adatainak védelmét. Ezért a
személyes adatok jogszerű kezelésének biztosítása érdekében számos megfontolást figyelembe kell
venni, és minden esetben szem előtt kell tartani, hogy a mostani helyzetben hozott intézkedéseknek
tiszteletben kell tartaniuk az általános jogelveket, és nem lehetnek visszafordíthatatlanok.
A veszélyhelyzet olyan jogi feltétel, amely indokolttá teheti a szabadságok korlátozását, feltéve, hogy
ezek a korlátozások arányosak és a veszélyhelyzet időszakára korlátozódnak.

1. Az adatkezelés jogszerűsége
Az általános adatvédelmi rendelet átfogó jogszabály, és olyan szabályokat ír elő a személyes adatok
kezelésére vonatkozóan, amelyek a COVID-19-járványhoz hasonló körülmények között is
alkalmazandók. Az általános adatvédelmi rendelet lehetővé teszi az illetékes népegészségügyi
hatóságok és a munkáltatók számára, hogy járvány esetén a nemzeti joggal összhangban és az
abban meghatározott feltételek szerint személyes adatokat kezeljenek. Például, ha az adatkezelés a
népegészségügy területén fennálló alapvető közérdek miatt szükséges. Ilyen körülmények között nem
szükséges a magánszemélyek hozzájárulását kérni.
1.1. A személyes adatok – ideértve a különleges adatkategóriákat is – illetékes hatóságok (pl.
népegészségügyi hatóságok) általi kezelését illetően az Európai Adatvédelmi Testület úgy véli, hogy
az általános adatvédelmi rendelet 6. és 9. cikke lehetővé teszi a személyes adatok kezelését,
különösen, ha az összhangban van a hatóság nemzeti jogszabályokban meghatározott megbízatásával,
és megfelel az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételeknek.
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1.2. A foglalkoztatással összefüggésben a személyes adatok kezelése szükséges lehet egyrészt a
munkáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez, például a munkahelyi egészséggel és
biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeknek való megfeleléshez, másrészt a közérdek, többek között
a betegségek és az egészséget fenyegető egyéb veszélyek elleni védekezés szempontjából.
Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatok bizonyos különleges kategóriái – például az
egészségügyi adatok – kezelésének tilalmától való eltérésekről is rendelkezik, amennyiben erre a
népegészségügy területét érintő alapvető közérdek miatt szükség van (9. cikk (2) bekezdés i) pont), az
uniós vagy a nemzeti jog alapján, vagy ha az érintett létfontosságú érdekeinek védelme szükséges (9.
cikk (2) bekezdés c) pont), mivel a (46) preambulumbekezdés kifejezetten hivatkozik a járványok elleni
védekezésre.
1.3. A távközlési adatok, például a helymeghatározó adatok kezelése tekintetében az elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályokat is tiszteletben kell tartani.
Főszabály szerint a helymeghatározó adatokat a szolgáltató csak akkor használhatja fel, ha azokat
anonimizálták vagy az egyén hozzájárulását adta. Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv
15. cikke azonban lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a közbiztonság védelme érdekében
jogalkotási intézkedéseket tehessenek. Az ilyen kivételes szabályozás csak akkor lehetséges, ha
szükséges, megfelelő és arányos intézkedést jelent egy demokratikus társadalomban. Ezeknek az
intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Alapjogi Chartával és az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel. Emellett az intézkedések az Európai Bíróság és
az Emberi Jogok Európai Bírósága által gyakorolt bírósági felügyelet hatálya alá tartoznak.
Ugyanakkor az intézkedéseknek veszélyhelyzet esetén szigorúan a szóban forgó veszélyhelyzet
időtartamára kell korlátozódniuk.

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek
A kitűzött célok eléréséhez szükséges személyes adatok kezelésének meghatározott és egyértelmű
célja kell, hogy legyen.
Továbbá az érintettek számára átlátható tájékoztatást kell nyújtani a folyamatban lévő adatkezelési
tevékenységekről és azok főbb jellemzőiről, beleértve az összegyűjtött adatok megőrzésének
időtartamát és az adatkezelés céljait is. A tájékoztatásnak könnyen hozzáférhetőnek, egyértelműnek
és közérthetőnek kell lennie.
Megfelelő biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket kell hozni, amelyek biztosítják, hogy a személyes
adatokhoz illetéktelen felek ne férhessenek hozzá. A jelenlegi veszélyhelyzet kezelése érdekében
végrehajtott intézkedéseket és kapcsolódó döntéshozatali folyamatot megfelelően dokumentálni kell.

3. A mobil eszközök helymeghatározó adatainak felhasználása


Felhasználhatják-e a tagállami kormányok az egyének mobiltelefonjaihoz köthető személyes
adatokat a COVID-19-járvány terjedésének nyomon követésére, korlátozására vagy
mérséklésére irányuló erőfeszítéseik során?

Egyes tagállamokban a kormányok a mobil eszközök helymeghatározó adatainak használatát tervezik
a COVID-19-járvány terjedésének nyomon követésére, korlátozására vagy mérséklésére. Ez magában
foglalná például az egyének földrajzi helyének meghatározását vagy népegészségügyi üzenetek
telefonon vagy szöveges üzenetben történő küldését egy adott területen tartózkodó egyének részére.
A hatóságoknak alapesetben a helymeghatározó adatok anonim módon történő kezelésére kell
törekedniük (azaz oly módon kell feldolgozniuk az aggregált adatokat, hogy az egyéneket ne
lehessen újra azonosítani), ami lehetővé tenné a mobil eszközök adott helyen való koncentrációjáról
szóló jelentések készítését („feltérképezés”).
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A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok nem alkalmazandók a megfelelően anonimizált
adatokra.
Amennyiben az adatkezelés nem korlátozható kizárólag anonim adatokra, az elektronikus hírközlési
adatvédelmi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy jogalkotási intézkedéseket tegyenek
a közbiztonság védelme érdekében (15. cikk).
Amennyiben olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek lehetővé teszik a nem anonimizált
helymeghatározó adatok kezelését, a tagállamok kötelesek megfelelő biztosítékokat bevezetni,
például biztosítaniuk kell az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevő személyek számára
a bírósági jogorvoslathoz való jogot.
Az arányosság elvét szintén alkalmazni kell. Mindig a legkisebb beavatkozással járó megoldásokat
kell előnyben részesíteni, figyelembe véve az elérendő konkrét célt. Kivételes körülmények között és
az adatkezelés konkrét módjától függően arányosnak tekinthetők az olyan invazív intézkedések, mint
az egyének nyomon követése (azaz a korábbi, nem anonim helymeghatározó adatok feldolgozása).
Az ilyen intézkedések azonban az adatvédelmi elvek tiszteletben tartásának biztosítása érdekében
fokozott ellenőrzés és biztosítékok mellett hajthatók végre (az intézkedés arányossága az időtartam
és az alkalmazási kör tekintetében, korlátozott adatmegőrzés és célhoz kötöttség).

4. Foglalkoztatás


Megkövetelheti-e a munkáltató a látogatóktól vagy a munkavállalóktól, hogy a COVID-19járványra való tekintettel egyedi egészségügyi információkat közöljenek?

Az arányosság és az adatminimalizálás elvének alkalmazása ebben a helyzetben különösen fontos.
A munkáltató csak a nemzeti jog által megengedett mértékben írhat elő egészségügyi információk
közlésére vonatkozó kötelezettséget.


Végezhet-e a munkáltató orvosi vizsgálatot a munkavállalókon?

A válasz a foglalkoztatásra vagy az egészségre és biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályoktól függ.
A munkáltatók csak akkor férhetnek hozzá egészségügyi adatokhoz és kezelhetnek ilyen adatokat, ha
ezt a munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek szükségessé teszik.


Tájékoztathatja-e a munkáltató munkatársait vagy külső személyeket arról, hogy egy
munkavállaló COVID-19-fertőzött?

A munkáltatóknak tájékoztatniuk kell a munkavállalókat a COVID-19-esetekről, és védintézkedéseket
kell hozniuk, de nem közölhetnek a szükségesnél több információt. Azokban az esetekben, amikor a
vírussal fertőzött munkavállaló(k) nevét nyilvánosságra kell hozni (például megelőzési céllal), és a
nemzeti jog ezt lehetővé teszi, az érintett munkavállalókat előzetesen tájékoztatni kell, valamint
méltóságukat és sérthetetlenségüket védeni kell.


A munkáltatók a COVID-19-járvánnyal összefüggésben kezelt mely adatokhoz juthatnak
hozzá?

A munkáltatók a feladataik ellátásához és a munka megszervezéséhez szükséges személyes adatokat
szerezhetnek be a nemzeti jogszabályokkal összhangban.
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Az Európai Adatvédelmi Testület részéről
az elnök
(Andrea Jelinek)
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