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Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a határoknak a
COVID19-járvány kitörését követő újbóli megnyitásával

összefüggésben

Elfogadás időpontja: 2020. június 16.

Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta az alábbi nyilatkozatot:

1. Az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozás
alkalmazásának harmadik értékeléséről szóló 2020. június 11-i bizottsági közlemény felkéri a
schengeni tagállamokat és a schengeni társult államokat, hogy 2020. június 15-ig szüntessék meg a
belső határellenőrzéseket, és 2020. június 30-ig hosszabbítsák meg az EU-ba irányuló, nem alapvetően
szükséges utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozást. A közlemény a korlátozás fokozatos
feloldására vonatkozó megközelítést is felvázol, amely összhangban van az Európai Tanács által 2020.
március 26-án elfogadott, a Covid19 intézkedések megszüntetésére irányuló közös európai
ütemtervvel.

2. Ezzel összefüggésben 2020. június 15-én egyes tagállamok megkezdték a Covid19-világjárvány elleni
küzdelem érdekében hozott intézkedések fokozatos megszüntetését, beleértve a személyek belső
piacon és a schengeni térségen belüli szabad mozgásának korlátozását, valamint a harmadik országok
állampolgárainak az EU külső határain keresztül történő belépését. A fokozatos megszüntetésre
vonatkozó tervek olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek célja az EGT területére belépő és/vagy
azon belül utazó személyek áramlásának ellenőrzése. Hasonló nemzeti intézkedéseket hoznak az
Európai Adatvédelmi Testület EGT/EFTA tagállamai mint schengeni társult államok.

3. Bár az Európai Adatvédelmi Testület teljes mértékben tisztában van az egészséghez való alapvető jog
fontosságával, az említett intézkedések semmi esetre sem idézhetik elő a személyek alapvető jogainak
és szabadságainak, és különösen az adatvédelemhez való jog csorbulását. Ez a nyilatkozat ezért a
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jelenlegi Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a szóban forgó alapvető jogok közötti egyensúly
megteremtésére tesz kísérletet.

4. A határok megnyitását részben a különböző típusú személyes adatok határokon történő kezelése teszi
lehetővé. Az adatkezelés célja általában a világjárvány megelőzése és ellenőrzése a kockázati tényezők
bizonyos intézkedésekkel történő mérséklése révén. A tagállamok által jelenleg tervezett vagy
alkalmazott intézkedések közé tartozik például a Covid19-re történő tesztelés, az egészségügyi
szakemberek által kiállított igazolások megkövetelése, valamint az önkéntes kontaktkövető
alkalmazás használata.1 A legtöbb intézkedés feltételezi a személyes adatok bizonyos szintű kezelését.
Az összegyűjtött adatok kategóriái lehetnek például az elérhetőségi adatok, az egészségügyi adatok és
a helymeghatározó adatok.

5. Ahogyan az Európai Adatvédelmi Testület már korábban is kimondta, az adatvédelem nem
akadályozza a Covid19-világjárvány elleni küzdelmet. Az adatvédelmi jogi szabályozás továbbra is
alkalmazandó, és lehetővé teszi a világjárványra való hatékony reagálást, miközben védi az alapvető
jogokat és szabadságokat. Az adatvédelmi jogszabályok, a vonatkozó alkalmazandó nemzeti
jogszabályokat is beleértve, már most is lehetővé teszik azokat az adatkezelési műveleteket, amelyek
szükségesek a világjárványok – például a Covid19-világjárvány – terjedése elleni küzdelem segítéséhez.

6. Ezért az Európai Adatvédelmi Testület sürgeti a tagállamokat, hogy az egyének alapvető jogainak és
szabadságainak tiszteletben tartása mellett alkalmazzanak közös európai megközelítést annak
eldöntésekor, hogy mely személyes adatok kezelésére van szükség a világjárvány terjedése
kockázatának csökkentése érdekében. A szükséges intézkedések meghatározása során a
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a Chartában meghatározott alapvető jogokat, a magánélet
tiszteletben tartásához és az adatvédelemhez való jogot, valamint az általános adatvédelmi
szabályokat. Az Európai Adatvédelmi Testület hangsúlyozza, hogy a személyes adatok kezelésének
ebben az összefüggésben szükségesnek és arányosnak kell lennie. Ezen elvek fényében az
intézkedéseknek tudományos bizonyítékokon is kell alapulniuk. Az Európai Adatvédelmi Testület
továbbá emlékeztet arra, hogy a személyes adatok védelmét következetesen biztosítani kell az egész
Unióban/EGT-ben, az érintettek tartózkodási helyétől függetlenül.

7. Az Európai Adatvédelmi Testület különösen hangsúlyozza, hogy az adatvédelmi jogszabályok bizonyos
vonatkozásai különös figyelmet igényelnek a tagállamok részéről, nevezetesen:

 a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság. Az elhatározott intézkedésekben foglalt
adatkezelésnek átláthatónak és az érintett számára méltányosnak kell lennie, és az általános
adatvédelmi rendelet 6. cikkében foglalt megfelelő jogalapon, valamint különleges
adatkategóriák kezelése esetén annak 9. cikkén kell alapulnia. Továbbá az érintettet világos és
könnyen hozzáférhető módon tájékoztatni kell a releváns és megfelelő információkról.

 Célhoz kötöttség. Az adatkezelésnek a Covid-19-világjárvány elleni küzdelemre, a világjárvány
határokon átnyúló terjedésének megelőzésére és a szükséges egészségügyi ellátás
nyújtásának megkönnyítésére kell korlátozódnia. Valamennyi adatkezelő és adatkezelési
művelet célját meg kell határozni.

1 Lásd a COVID19-járvánnyal összefüggésben a helymeghatározó adatok és a kontaktkövető eszközök
használatáról szóló 04/2020. sz. iránymutatást, valamint a kontaktkövető alkalmazások interoperabilitásának
adatvédelmi hatásáról szóló nyilatkozatot.
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 Adattakarékosság. A tagállamok csak olyan adatokat kezelhetnek, amelyek megfelelőek,
pontosak, relevánsak és az adatkezelés meghatározott céljához szükséges mértékre
korlátozódnak.

 Korlátozott tárolhatóság. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adatokat csak rövid ideig
tárolják, és semmi esetre sem hosszabb ideig, mint ami az adatkezelés céljából szükséges.

 Az adatok biztonsága. A tagállamoknak kockázatértékelésen alapuló megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtásával – például álnevesítés és megfelelő szintű titkosítás
alkalmazásával – kell biztosítaniuk a biztonság megfelelő szintjét a rendkívül személyes jellegű
adatok, például az egészségügyi és helymeghatározó adatok kezelése során.

 Beépített és alapértelmezett adatvédelem és adatvédelmi hatásvizsgálat. A tagállamoknak
alkalmazniuk kell a beépített és alapértelmezett adatvédelmi elveket, adott esetben
adatvédelmi hatásvizsgálattal együtt.2

 A személyes adatok megosztása. A személyesadat-feldolgozók csak akkor kaphatnak
személyes adatokat, ha adatkezelési megállapodás van érvényben.  A tagállamoknak adott
esetben az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkével összhangban egy ilyen
megállapodásban egyértelműen meg kell határozniuk az adatkezelőként eljáró hatóság és az
adatfeldolgozó feladatait. Az adatok más adatkezelőkkel való megosztására csak akkor
kerülhet sor, ha megfelelő jogalap áll rendelkezésre.

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben. Az országba való belépés engedélyezésére
vonatkozó döntésnek nem csak a rendelkezésre álló technológián kell alapulnia. Az ilyen
döntéshozatal mindazonáltal csakis megfelelő garanciák mellett végezhető, amelyek közé
tartozik az érintett külön tájékoztatása és az ahhoz való joga, hogy emberi beavatkozást kérjen
és kapjon, különösen, hogy kifejtse álláspontját, hogy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés
alapján hozott döntésről, és hogy megtámadja a döntést. Az ilyen intézkedés gyermekre nem
vonatkozhat.

8. Végezetül az Európai Adatvédelmi Testület hangsúlyozza az illetékes nemzeti adatvédelmi
hatóságokkal való előzetes konzultáció fontosságát, amikor a tagállamok személyes adatokat
kezelnek ebben az összefüggésben, az adatvédelmi jogszabályok helyes alkalmazásának
megkönnyítése érdekében.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

Az elnök

(Andrea Jelinek)

2 Lásd: A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport iránymutatása az adatvédelmi hatásvizsgálatról (DPIA)
(wp248rev.01) – az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva


