
 

 

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYHOZ ÉS A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁST 

IGAZOLÓ APPLIKÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

PRIVACY NOTICE RELATED TO IMMUNITY CERTIFICATE AND APPLICATION 

VERIFYING VACCINATION AGAINST CORONAVIRUS 

 

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12.§ (3a) bekezdése alapján, a koronavírus ellen védett személyek, valamint 

a felügyeletük alatt lévő kiskorú személyek számára újra látogathatók lettek a könyvtárak. A koronavírus elleni 

védettséget védettségi igazolvány, illetve a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció megléte igazolja, 

melyet ellenőriznünk kell. Tájékoztatjuk, hogy a védettségi igazolvány, illetve applikáció személyazonosító 

igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Az ellenőrzés az igazolványok, vagy az applikáció és a 

személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával történik, adatrögzítésre nem kerül sor. / According to 

section 12(3a) of 484/2020. (XI. 10.) Government Decree libraries could be re-visited by people immunized against 

coronavirus  and minors under their supervision. Immunity against coronavirus is verified by immunity certificate 

and the application verifying vaccination against coronavirus that we have to check.  Please note that the immunity 

certificate or the application is valid only together with an identity card or passport. The check is done by presenting 

the certificates or the application with an identity card or passport,  no data is recorded. 

 

1. Az Adatkezelő/ Data controller 

 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/ Metropolitan Ervin Szabó Library 

cím/address: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 

képviseli/ represented by: dr. Fodor Péter főigazgató/director-general 

Adatvédelmi tisztviselő/ data protection officer: adatvedelem@fszek.hu 

 

2. Az adatkezelés/ Data processing 

 

Az adatkezelés célja/The purpose of processing: A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése / 

Verification of eligibility for the service. 

 

Az adatkezelés jogalapja /Legal basis of processing: A közérdekű feladatok ellátásához népegészségügyi közérdekből 

szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont és 9. cikk (2) bek. i) pont) /Processing is necessary for the 

performance of a task carried out in the public interest due to public health (GDPR Article 6 (1) (e) and Article 9 (2) 

(i))  

 

Az adatkezelési idő/ Data retention time: A megtekintés egyszeri, adatrögzítés nem történik. / The view is one time, no 

data is recorded. 

 

3. Jogok és jogorvoslatok/ Rights and legal remedies 

 

Ön kérhet az Önre vonatkozó adatokról történő tájékoztatást, hozzáférést az ilyen adatokhoz. Kérheti továbbá adatai 

helyesbítését, eredményes tiltakozás esetén törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek egyikére. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt nyújthat be, vagy 

bírósághoz is fordulhat. / You may request information about, or access to, data about you. You can also request the 

rectification of your data, the deletion in case of a successful protest, the restriction of its processing, and you can 

protest the data processing. If you would like to exercise any of your rights, please write to us at one of the contact 

details above. We also inform you that you can file a complaint against the data controller with the supervisory authority 

(NAIH) or turn to court. 

 

A jogokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a 

www.fszek.hu/page/dataprotection. /For rights, please see our detailed Privacy Notice at 

www.fszek.hu/page/dataprotection. 
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