VERSION 6.0 // 2020. október 19-től__

Látogatói és utazási nyilatkozat
Látogatók és szerződéses partnerek részére

Tisztelt Látogató!
A COVID-19 helyzet miatt bevezettünk néhány megelőző intézkedést cégünkhöz érkező
valamennyi látogató számára. Támogatása saját és mindenki más védelme érdekében cégünknél
elengedhetetlen.
Kérjük tanulmányozza vonatkozó Adatkezelési tájékoztatónkat is (ld. jelen Nyilatkozat hátoldalán).
Név:
Vállalat neve és székhelye:
E-mail:
Telefonszám:
JUNGHEINRICH kapcsolattartó neve:
Tárgyalás kezdete és vége:
Első rész:
1.

Nem Igen



Volt-e Önnek pozitív Covid-19 tesztje?

*1



1.a “Igen” válasz esetén: Rendelkezik orvosi igazolással,
amely tanúsítja, hogy kigyógyult a Covid-19 által
okozott betegségből vagy rendelkezik negatív
eredményű PCR teszttel?
*1 “Nem” válasz esetén; a Jungheinrich területére nem engedélyezett a belépés.

2.

Az elmúlt 14 napban volt-e kockázatosnak minősített
területen/országban?*2
Kérjük, adja meg a helyszínt és az utazás időpontját!

Ország 1:

Nem
Igen

*3
Dátum:
_______________ tól _______________ig

Ország 2 :

_______________ tól _______________ig

Ország 3:

_______________ tól _______________ig
1

3.

Volt-e közvetlen kontaktusban* olyan személlyel:
■ Személyek közötti halmozott, szemtől szembeni kontaktusa, amely
legalább 15 percig tartott (pl. beszélgetés). Ez azokra a személyekre is
vonatkozik, akik azonos helyen élnek (saját otthon).
■ Személyek, akik közvetlen kapcsolatba kerültek más személyek
váladékával, testnedvével, különösen koronavírussal fertőzött személy
légzési váladékával, mint például köhögés, tüsszentés során.
■ Repülőgépen: azok az utasok, akik a koronavírussal fertőzött
személlyel azonos vagy előtte vagy utáni 2 sorban tartózkodott.

Nem

Igen*3

(a) aki az elmúlt 14 napban kockázatosnak minősített
területen/országban tartózkodott?*2





(b) aki jelenleg 14 napos karaténban* tartózkodik?











* Karantén alatt a kormány által elrendelt vagy házi karantén
értendő.

(c) akit az elmúlt 14 napban igazolt esetnek*
minősítettek?
* Igazolt esetek a pozitív eredménnyel zárt tesztek.



(d) aki elmúlt 14 napban gyanús esetté* vált?
* Gyanús esetnek minősül a kórházi teszt eredményére
várakozás.

*2 Kockázatosnak minősített terület/ország: az Országos Tisztifőorvos által közzétett sárga és piros besorolású országok/
területek.
*3 “Igen” válasz esetén: a Jungheinrich területére nem engedélyezett a belépés, kivéve, akkor ha 48 óránál nem régebbi,
negatív Covid19 teszteredmény bemutatásra kerül.
Bejelentési kötelezettség: amennyiben a Jungheinrich látogatását követően COVID-19 fertőzéssel megbetegszik,
haladéktalanul értesítenie kell a Jungheinrich kapcsolattartóját.

Dátum:

Aláírás / első rész:
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Látogatói és utazási nyilatkozat
Látogatók és szerződéses partnerek részére
Második rész:
Nemzeti Népegészségügyi Központ által a járványügyi készültség időszaka alatt betartandó általános
járványügyi megelőző szabályokról kiadott tájékoztatója alapján, valamint a Magyar Orvosi Kamara
ajánlásával összhangban, a Jungheinrich kéri a látogatókat, hogy mindig rendelkezzenek maszkkal, mint
kiegészítő munkabiztonsági eszköz és használják, amennyiben a Jungheinrich területét látogatják és a
megfelelő távolság nem tartható.
Nem*4

Igen

4. Megtette vállalata a szükséges további lépéseket annak
érdekében, hogy a munkavédelmi eszközök (maszk,
fertőtlenítő, védőöltözet) elérhetőségét bővítse az
előírásoknak megfelelően?





5. Kapott oktatást a munkavédelmi eszközök
használatáról?





6. Rendelkezik tiszta, nem használt védőmaszkkal, amit
tevénykesége során viselni tud a Jungheinrich látogatás
ideje alatt?





7. Jungheinrich látogatásának időtartamára elegendő
mennyiségű védőmaszkkal rendelkezik?





8. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a higiéniai
útmutatónkat!





*4 “Nem” válasz esetén: a szükséges intézkedéseket meg kell tenni (pl. eldobható maszk biztosítása a Jungheinrich által,
ahol lehetséges) a Jungheinrich területére történő belépést megelőzően.

Dátum:

Aláírás / második rész:
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Adatkezelési tájékoztató
Látogatói és utazási nyilatkozat
Tisztelt Látogató!
A koronavírus globális helyzetére való tekintettel a JUNGHEINRICH megelőző intézkedéseket vezetett be, melynek
során cégünkhöz (JUNGHEINRICH Hungária Kft. adatkezelő, www.jungheinrich.hu) érkező valamennyi látogatót
kérünk nyilatkozni, hogy járt-e külföldön az elmúlt időszakban, vagy került-e közvetlen kontaktusba releváns
személlyel. Az adatokat ezen intézkedések keretében, a vonatkozó járvány (COVID-19) kitörésével kapcsolatos
iránymutatások, ajánlások szerint, figyelemmel a NAIH a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekről szóló
tájékoztatójában (NAIH/2020/2586) foglalt rendelkezésekre gyűjtjük.

A JUNGHEINRICH által kezelt személyes adatok köre
A megadott információkat és személyes adatokat a Látogatói és utazási nyilatkozat kitöltése útján gyűjtjük. Ennek
során az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 9. cikke szerinti személyes adatokat is kezelhetünk.
Az adatkezelés célja
A fenti adatokat az alábbi célokból kezeljük:
 a megadott információk segítik a JUNGHEINRICH-et a koronavírussal kapcsolatos kockázatelemzésben és a
szükséges, alkalmazottainak védelmét és biztonságát szolgáló intézkedések megtételében;
 a koronavírus járvány cégünkön belüli kitörésének megfékezése;
 jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatokat azért kezeljük, mert
 szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a cégünkre vonatkozó jogi, különösen munkajogi kötelezettségeket, GDPR
6. cikk (1) bek. c) pont;
 szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk a vírussal fertőzött és más természetes személyek létfontosságú
érdekeinek védelmét, GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont;
 cégünk, mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.
Mi történik a rendelkezésre bocsátott adatokkal?
Cégünk ellenőrzi az információkat és a szükséges esetben meghozza a megfelelő intézkedéseket.
Hozzáférés, kommunikáció és adattovábbítás
Az információkat, a kitöltött nyilatkozatik formájában, cégünk recepcióján dolgozó munkatársunk gyűjti,
munkatársaink online bocsátják azt rendelkezésre a HR osztály részére történő elektronikus továbbítás útján
(hr@jungheinrich.hu). Az adatokat cégünknél tároljuk, és csak jogszabály vagy nemzetközi előírás kötelező
rendelkezése esetén továbbítjuk azokat. Az alábbi személyeknek lehet hozzáférése a megadott adatokhoz:
 Cégünk HR osztályának munkatársai
 Cégünk által felállított válságstáb tagjai
Adatok megőrzésének időtartama
A rendelkezésünkre bocsátott adatokat a nyilatkozat kitöltését (aláírását) követő 30 napig kezeljük, azzal, hogy
amennyiben a WHO, ill. a Nemzeti Népegészségügyi Központ hosszabb megőrzési időt írna elő, vagy a koronavírus
terjedésének kockázata hivatalosan megszűnne, úgy a megőrzés időtartamát megfelelően hozzáigazítjuk. A
megőrzés időtartamát követően a kitöltött nyilatkozatokat haladéktalanul és visszaállíthatatlanul töröljük, ill.
megsemmisítjük a GDPR rendelkezései szerint.
Az Ön jogai
Kérjük az adatkezeléssel kapcsolatos jogai tekintetében tanulmányozza honlapunkon elérhető általános adatkezelési
tájékoztatónkat, azzal, hogy bármely felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az
adatvedelem@jungheinrich.hu e-mail címen. Jelen Adatkezelési tájékoztató szintén elérhető honlapunkon az
Adatvédelem menüpont alatt.
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