Nyilatkozat a Debreceni Egyetem hallgatóinak egészségi állapotáról

Hallgató neve:
Állampolgársága:
Neptun kódja:
Nyilatkozat kitöltésének dátuma:

1. Járt az elmúlt két hétben külföldön?
Hol?
_______________________
2. Találkozott az elmúlt két hétben igazolt
vagy gyanús COVID-19-fertőzött személlyel?

igen

nem

igen

nem

3. Érintkezett az elmúlt két hétben olyan emberrel,
akinek láza, köhögése, légszomja volt?

igen

nem

4. Hatósági karantén alatt áll?

igen

nem

5. Fennáll-e Önnél újkeletű (1 héten belül kezdődött)
- láz vagy hőemelkedés (37,5 foknál magasabb)
- száraz köhögés
- légszomj
- izomfájdalom
- orrfolyás, torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése

igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem

Kötelezem magam, hogy a fenti adatokban való bármilyen változást a Debreceni Egyetem –
hallgatói jogviszonyom szerint – illetékes kara felé haladéktalanul, de legkésőbb a változást
követő 12 órán belül írásban bejelentem.
Az itt közölt adatok valóságtartalmáért büntetőjogi felelősséggel tartozom. Kijelentem, hogy
tudomással bírok arról, hogy a valótlan nyilatkozat és a nyilatkozat tartalmában való változás
bejelentésének elmulasztása a 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint járványügyi
szabályszegés szabálysértésének minősül, amely 500.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
büntethető. Tudomásul veszem, hogy mindezeken túl a valótlan tartalmú nyilatkozat tételével,
vagy a nyilatkozat tartalmában bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztásával fegyelmi
vétséget követek el, melynek jogkövetkezménye akár a Debreceni Egyetemről történő kizárás
is lehet.
-------------------------------------------------------------aláírás

Adatkezelési tájékoztató
a hallgatók egészségi állapotának felmérésével összefüggő adatkezelésekről
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
-

Székhely: Nyíregyháza
http://foh.unideb.hu
Posta cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
E-mail cím: info@unideb.hu
Telefonszám: 42/404-411

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
- 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
rendelet (a továbbiakban: GDPR).
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
- 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések
Az adatkezelés célja a felsőoktatási közfeladat ellátásának biztosítása érdekében az
egészségügyi válsághelyzet idején a hallgatók egészségi állapotának felmérése a „Nyilatkozat
a Debreceni Egyetem hallgatóinak egészségügyi állapotáról” kérdőív kitöltésének segítségével.
Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
Hallgató neve, állampolgársága, Neptun kódja, külföldi utazásra vonatkozó adatok, a COVID19 fertőzéssel összefüggő kapcsolatainak adatai, a COVID-19 fertőzéssel összefüggő egészségi
állapotra vonatkozó adatok, a COVID-19 fertőzéssel összefüggő hatósági karanténra vonatkozó
adatok.
Az adatkezelés jogalapja közfeladat ellátása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint, az
egészségügyi adatok esetében jelentős közérdek a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont alapján.
Az adatkezelés időtartama az egészségügyi válsághelyzet időtartama.
Az adatokhoz a Tanulmányi Osztály vezetője és munkatársai férnek hozzá, emellett a hallgató
által látogatott előadás és/vagy gyakorlat vezetője kérheti a hallgatót a nyilatkozata Tanulmányi
Osztály által érkeztetett példányának bemutatására.
A Tanulmányi Osztályra leadott nyilatkozatok tárolása papír alapon, külön mappában, zárt
szekrényben történik.
A nyilatkozatokat átvételkor értékeljük az alapján, hogy az elmúlt két hétben tartózkodott-e a
hallgató külföldön, illetve bevallása szerint produkál-e COVID vírusra utaló tüneteket (1-5.
pont).
A nyilatkozatokban szereplő személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt megilleti a tájékoztatáshoz, másolat
kéréséhez, helyesbítéshez, törléshez és az adatkezelés korlátozáshoz való jog.
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve
bírósághoz fordulhat.

