
 

Tájékoztató az „Oltass, hogy élhess” kampány során az Országos Roma 

Önkormányzat által végzett adatkezelésről 

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Roma Önkormányzat országos kampányt szervezett 2021. április 

hónapban „Oltass, hogy élhess” megnevezéssel a hátrányos helyzetű településeken élők számára az 

oltási hajlandóság növelésére, valamint tevékenyen részt vett a védőoltásra történő előzetes regisztráció 

támogatásában, amely során az ehhez segítséget kérők, azt igénybe vevők személyes adatait is kezelte 

a kampány időtartama alatt. 

A Covid-19 elleni védőoltásra való regisztrációt segítő átfogó kampány az ország 300 leghátrányosabb 

helyzetű településén az Országos Roma Önkormányzat, a Rendszerszint és a Civil Tanács Egyesület 

koordinálásában zajlott annak érdekében, hogy konkrét segítséget adhasson azoknak az embereknek, 

akik szeretnék megkapni a koronavírus elleni védőoltást. 

A civil aktivisták helyben segítették az azt igénylő állampolgárokat, hogy zökkenőmentesen tudjanak 

regisztrálni a koronavírus elleni vakcina igénylésére. Az országos akció egyszerre 100 településen 

zajlott, s az adott helyszínen öt-öt napon keresztül nyújtottak segítséget önkéntes segítő aktivisták az 

embereknek házról-házra járva, egy-egy utcában vagy a település központjában kihelyezett pultoknál. 

Az adatok kezelésének célja 

A kampányban részt vevő, a segítséget igénylőknek a védőoltásra történő regisztrációhoz szükséges 

adatai kezelésének célja a koronavírus elleni védőoltásra történő előzetes regisztráció támogatása, 

segítése volt, papír alapú jelentkezés esetében az aláírása kezelésének a célja pedig annak az utólagos 

bizonyíthatósága, hogy a segítségnyújtást valóban Ön kérte, a megadott személyes adatai kezeléséhez 

és a védőoltásra történő regisztrációhoz való felhasználásához hozzájárult. 

A papír alapú jelentkezési íven jelentkezőktől a későbbi kapcsolattartásra, ehhez az elérhetőségi adataik 

(telefonszám, lakcím) kezeléséhez is kértünk hozzájárulást, amelynek célja az volt, hogy aki nem 

rendelkezik saját e-mail címmel, annak egy technikai e-mail címet hozzunk létre a regisztráció sikeres 

lebonyolításához, s ha erre érkezik az oltást szervező egészségügyi szervektől a későbbiekben 

tájékoztatás, azt el tudjuk juttatni számukra (pl.: telefonon vagy lakcímén személyesen értesítve). 

Az adatkezelés jogalapja 

A jelentkezés során megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés az Európai Parlament és 

Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1. a) pontjában, illetve a 

személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 5.§ b) pontjában 

előírtak szerint a kampány során felkeresett, a regisztrációban részt vevő, arra jelentkező önkéntes 

hozzájárulásán alapult. 

Az adatok felhasználása, továbbítása 

A kampány során a védőoltásra történő regisztrációval összefüggésben megadott személyes adatait azok 

megismerésére jogosultsággal nem rendelkező (harmadik felek) számára nem adtuk át, nem hoztuk 

nyilvánosságra, azokat kizárólag a regisztráció lebonyolításának segítéséhez használtuk fel. 

Az Országos Roma Önkormányzat számára az Ön által megadott személyes adatok védelme kiemelten 

fontos, a védőoltásra történő előzetes regisztráció támogatása során munkatársaink tudomására jutott 

személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeltük. 



Amennyiben a helyszínen fennálltak a feltételei az internetes regisztrációnak, önkéntes segítőink a 

megadott adatok alapján a védőoltásra történő előzetes regisztrációt már ott meg is tették az e célra 

létrehozott központi weboldalon keresztül: https://vakcinainfo.gov.hu/. 

A védőoltásra történő előzetes regisztrációhoz a központi weboldalon meg kellett adni a jelentkező nevét 

és életkorát, TAJ számát, valamint elérhetőségi (értesítési) adatait: e-mail címét, telefonszámát és 

lakcímét abból a célból, hogy az oltás megszervezését végző egészségügyi szolgáltató fel tudja venni a 

kapcsolatot az oltásra jelentkezővel az oltás felvételének helyszínéről és időpontjáról történő 

tájékoztatás céljából. 

A központi weboldalon a regisztrációs során megadott adatok kezelője a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő (NEAK), az adatok kezeléséről szóló részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a 

következő oldalon: https://vakcinainfo.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

Kik ismerhetik meg az adatokat? 

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag a kampányban részt vevő szervezetek 

munkatársai és az önkéntes segítő aktivisták voltak, valamint a jogszabályi előírások alapján az oltási 

regisztráció és az oltás megszervezését, lebonyolítását végző központi kormányzati és egészségügyi 

szervek jogosultak. 

A kezelt adatok köre 

Az Országos Roma Önkormányzat, mint a számára megküldött adatok megismerésére, kezelésére és 

feldolgozására jogosult adatkezelő a koronavírus elleni védőoltásra történő előzetes regisztráció 

támogatása, az ebben nyújtott segítő tevékenysége során végzett adatkezelés a fentebb leírt különböző 

célok esetében az alábbi személyes adatokra vonatkozott: 

1. Oltási regisztráció és kapcsolattartás céljából a kormányzati szervnek a 

www.vakcinainfo.gov.hu központi weboldalon megadandó adatok: 

◦ a regisztrációban részt vevő, arra jelentkező neve, életkora; 

◦ a regisztrációban részt vevő, arra jelentkező e-mail címe, telefonos elérhetősége; 

◦ a regisztrációban részt vevő, arra jelentkező lakcíme, TAJ száma. 

2. Oltási regisztrációra történő jelentkezés igazolása céljából megadott személyes adat: 

◦ a regisztrációban részt vevő, arra jelentkező aláírása. 

Az adatok megismerésére, kezelésére és feldolgozására jogosult adatkezelő adatai, elérhetőségei 

Az adatkezelő megnevezése: Országos Roma Önkormányzat 

Elérhetőségeink: 

Postai címünk: 1074 Budapest, Dohány u. 76 

E-mail címünk: oronk@oronk.hu  

Telefonszámunk: +36-1-322-8903 

Adatvédelmi tisztviselő neve: HANGANOV KFT. - Dr. Fejes Péter 

Elérhetősége (e-mail címe): drfejes.peter@hanganov.hu  

Az adatkezelés időtartama 

Az „Oltass, hogy élhess” kampány keretében felkínált segítségadásra jelentkezése során megadott 

személyes adatait a kampány befejező időpontjáig kezelte az Országos Roma Önkormányzat. Az oltásra 

történő előzetes regisztráció megtörténtét követően az oltás megszervezése, lebonyolítása a 

gyakorlatban legfeljebb néhány héten belül megvalósult, emiatt az adatok további kezelése nem volt 
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indokolt. A kampány befejezésének tervezett időpontját követően, 2021. augusztus 2. napján az 

adatokat töröltük. 

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek 

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve 

postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon) fenti elérhetőségeinken. 

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy 

bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy jelezze Nekünk fenti 

elérhetőségeinken. 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – 

amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postai cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám: +3613911400  

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu  

Személyes adatai védelme érdekében, személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, 

amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) 

vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be. 

Alkalmazott jogszabályok 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen 

pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük: 

 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 helyezés (általános 

adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation; 

 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról. 
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