
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS  

Covid-19 járványügyi helyzet kapcsán előírt intézkedések során megvalósuló adatkezelésről 
vendégek és szerződéses partnerek részére 

 
 
A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) 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 helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint 
ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás 
szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

AZ ADATKEZEL Ő PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHET ŐSÉGEI: 
Adatkezelő megnevezése:      SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Adatkezelő rövidített neve: SEFAG Zrt. 
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300060 
Adatkezelő székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 
Adatkezelő e-elérhetősége: sefag@sefag.hu  
Adatkezelő képviselője: Fehér István vezérigazgató 
 
AZ ADATKEZEL Ő ADATVÉDELMI TISZTVISEL ŐJÉNEK  ELÉRHET ŐSÉGE: 
Adatvédelmi tisztviselő: L Tender- Consulting Kft.  
E-mail cím: adatvedelem@sefag.hu  
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA : 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek megelőzése, elhárítása, a munkavállalók, valamint az ügyfelek egészségének és 
életének megóvása. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA :  
A GDPR 6. cikk (1) f) pont, mely alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges 

Az egészségügyi különleges személyes adat kezelésének GDPR 9. cikk (1) szerinti tilalma alól a 
GDPR 9. cikk (2) h) pontja ad felmentést. 

A KEZELT ADATTOK KÖRE : 
 - név, születési hely, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, aláírás 
 - egészségügyi különleges adatok:  

• láz vagy hőemelkedés (37,8 Cº feletti testhőmérséklet) 
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom 
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel 
• torokfájás, szaglás/ízlelés elvesztése 
• émelygés, hányás, hasmenés  
• SARS-CoV2 vírusra PCR vizsgálat laboreredménye (pozitív/negatív) 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK ID ŐTARTAMA : 
az adatfelvételtől számított 14 nap 
 
 



AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI M ŰVELET 
MEGJELÖLÉSE : 
Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE , A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA : 
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, 
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja más jogszabály is. 
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására 
kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA : 
Az Adatkezelő az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek megelőzése, elhárítása érdekében, minden az Adatkezelőhöz 
érkező személy (ügyfél, eseti belépő, munkavállaló) esetében lázmérést végez és kitölteti a 
kockázatszűrő kérdőívet. 
 
Külsős hivatalos vendégek (mind külföldi, mind pedig hazai) központi irodaházban, illetve szervezeti 
egységekben történő személyes fogadása esetén a fogadófélnek kell a vendéggel kitöltenie a 
„Koronavírus kockázatszűrő kérdőívet és nyilatkozat”-ot, és csak abban az esetben léphet be az 
épületekbe, ha a feltett kérdések mindegyikére „nem”-mel válaszol. Az előre kitöltött nyilatkozatot 
aláírás után szkennelve meg kell küldeni a covid@sefag.hu e-mail címre. 
 
Az Adatkezelő által üzemeltetett vadászházak, illetve az Erdők Háza, a Zselici Csillagpark, a 
Mesztegnyői Erdei Vasút, a Sziágyi Erdei Iskola közjóléti létesítmények, Kardosfa Hotel látogatói, 
vendégei a helyszínen testhőmérséklet mérésen esnek át. Ezen túlmenően a vadászházak, illetve a 
Sziágyi Erdei Iskola közjóléti létesítmények, Kardosfa Hotel szállóvendégei kitöltik a „Koronavírus 
kockázatszűrő kérdőívet és nyilatkozat”-ot, és csak akkor vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ha 
minden kérdésre nemleges választ adtak. 
 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen. 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK : 
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,  
− kérheti személyes adatai törlését, (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek 

esetén) 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  
− tiltakozhat az adatkezelés ellen  

 
A SEFAG Zrt. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 



Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen 
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy 
személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást 
szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden 
más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy 
hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két 
hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma 
ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton 
tájékoztatjuk. 
 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 
Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes eljárási szabályokat 
honlapunkon is elérhetővé tettük. 


