1. oldal,

összesen: 2

Tisztelt Látogató!
A koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének elkerülését célzó belső intézkedéseink
részeként kérjük, hogy látogatása előtt legyen szíves kitölteni ezt a nyomtatványt.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartania.
Kötelező elfedni a szájat és az orrot. Köszönjük segítségét és megértését!
Név
Vállalkozás/hatóság
Telefon (céges/mobil)
Látogatás időpontja
Felkeresett
munkatárs/terület

Járt az elmúlt két hétben külföldön?
Igen
Nem
Vannak influenzához hasonló tünetei, például láz, légúti problémák vagy köhögés?
Igen
Nem
Kapcsolatba került az elmúlt 14 naptári nap során koronavírusos beteggel, vagy olyan
személlyel, akinél fennáll koronavírusos megbetegedés gyanúja?
Igen
Nem
Kapcsolatba került az elmúlt 14 naptári nap során olyan személlyel, aki ez idő alatt
karanténban volt?
Igen
Nem
Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt, akkor kérjük szíves megértését,
amiért jelenleg nem tudjuk fogadni Önt. Továbbá kérjük szíves megértését, amiért a
fenti kérdéseket minden látogatása előtt újból fel kell tennünk.
Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy Hallbergmoos Önkormányzata az európai
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a)
pontja szerint kezelje a fenti adatokat. Ezt a hozzájárulást jövőbeli hatállyal
bármikor visszavonhatom. Tudomásul vettem a túloldalra nyomtatott
adatvédelmi információkat.
Tájékoztatást kaptam a minimális távolság betartásáról, valamint a száj és az
orr kötelező elfedéséről.
Aláírás:

Dátum:

2. oldal, összesen: 2

Adatvédelmi információk

8.Az Ön jogai

1. Az adatkezelő kiléte (GDPR 13. cikk (1)
bekezdés a) pont)

Önt a törvény szerinti előfeltételek fennállása
esetén a következő jogok illetik meg az európai
általános adatvédelmi rendelet 15–22. cikke
szerint:
hozzáféréshez,
helyesbítéshez,
törléshez,
az adatkezelés
korlátozásához,
valamint az adathordozhatósághoz való jog.
Ezenkívül az európai általános adatvédelmi
rendelet 14. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint
a 21. cikkel összefüggésben megilleti az
adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, amely
az európai általános adatvédelmi rendelet 6.
cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.
Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga:
Önnek az európai általános adatvédelmi
rendelet 77. cikke szerint joga van a felügyeleti
hatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy véli,
hogy személyes adatainak kezelése nem
jogszerűen történik.

Hallbergmoos Önkormányzata
Rathausplatz 1
85399 Hallbergmoos
Képviselője: Harald Reents főpolgármester
2. Az
adatvédelmi
tisztviselő
elérhetőségei (GDPR 13. cikk (1) bekezdés
b) pont)
Robert Kremer
Adatvédelmi tisztviselő
Freising Járási Önkormányzatok
Freisingi Járási Közigazgatási Hivatal –
Számvevőszék Járási Irodája
1. em. 934-es iroda – Alte Poststr. 89
85356 Freising
3.Az adatkezelés céljai és jogalapja (GDPR
13. cikk (1) bekezdés c) pont)

9.A személyes adatok forrása

A jelen adatokat a GDPR 9. cikke (személyes
adatok
különleges
kategóriái)
szerint,
munkavállalóink és a szervezet egészének a
koronavírus (COVID-19) jelentette konkrét
fenyegetés elleni védekezés céljából gyűjtjük. A
jogalap az Ön GDPR 9. cikk (2) bekezdés a)
pontja szerinti hozzájárulása.

10.A személyes
bocsátása

4.A személyes adatok kategóriái
A személyes adatok különböző kategóriáiként
kizárólag
az
ezen
a
nyomtatványon
megnevezett kategóriákat használjuk.
5.A tárolás időtartama
Adatait maradéktalanul töröljük a rendkívüli
helyzet megszűnésével (GDPR 17. cikk (1)
bekezdés a) pontja), vagy ha Ön visszavonja a
hozzájárulását.
6.Címzettek vagy címzettek kategóriái
Az adatokat csak az illetékes szakmai
részlegeknek, valamint az Önnel kapcsolatba
került
személyek
valamelyikének
megfertőződése
esetén
az
illetékes
hatóságoknak továbbítjuk (pl. az egészségügyi
hatóságnak a fertőzések elleni védekezésről
szóló törvény 16., 17. és 25. §-a szerint).
7.Továbbítás harmadik országba
Az
adatok
harmadik
országba
továbbítását nem tervezzük.

történő

Az Ön általunk kezelt személyes adatainak
forrása kizárólag Ön.
adatok

rendelkezésre

Amennyiben
nem
kívánja
az
adatait
rendelkezésre bocsátani, akkor nem tehet
nálunk látogatást, és mi sem tehetünk
látogatást Önnél.
11.Felügyeleti hatóság
A
szervezetünket
érintő
adatvédelmi
kérdésekben illetékes felügyeleti hatóság:
Bajor Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság
(Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz)
Wagmüllerstraße 18
80538 München
Levelezési cím:
Postfach 22 12 19
80502 München
12.Automatizált döntéshozatal, beleértve
a profilalkotást
Automatizált döntéshozatalra, beleértve a
profilalkotást, nem kerül sor.

