
      

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR  

SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐI RÉSZÉRE 

 

 

A Semmelweis Egyetem Általános adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakon túlmenően a Semmelweis 

Egyetem Általános Orvostudományi Kara – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (továbbiakban: Rendelet) 

továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban Infotv.) alapján – a szakképzésben résztvevőket az alábbi kiegészítő adatkezelési 

szabályokról tájékoztatja:  

  

 

Adatkezelés célja:  

A Semmelweis Egyetemen illetve az Egyetem közreműködésével végzett oktatási tevékenységek ellátása, 

oktatási tevékenységgel kapcsolatos iratkezelés, kapcsolattartás 

 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a Jogviszonyt megalapozó szakképzési megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítése és jogok 

gyakorlása   

- a Jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés 

 

 

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei:  

Személyes adatait az Adatkezelő a Karral kötött szakképzési megállapodásban foglaltak 

teljesítésében, a szakképzést érintő feladatok ellátásában közreműködő személyek, hatóságok, 

szervezetek (egészségügyi intézmények) részére továbbíthatja, illetve enged hozzáférést adatok 

átvétele érdekében, kizárólag az adott címzettre vonatkozó, jogszabályban illetve szakképzési 

megállapodásban meghatározott feladat ellátása céljából.  

 

 

Az adatok továbbításának címzettjei lehetnek többek között:  

Állami Egészségügyi Ellátó Központ; illetékes szakmai grémium; képzőhelyek; a jogszabályban 

előírt kötelező tanfolyamok szervezői; hatóságok (pl. rendőrség, bíróság) a vonatkozó eljárási 

szabályok szerint.  
 

 

Adattovábbítás az EU-n kívül:  

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére automatikusan nem továbbít 

személyes adatokat. Személyes adat, személyes adatot tartalmazó irat, igazolás kizárólag az érintett írásbeli 

kérelmére kerülhet továbbításra.     

 

 

 

 



      

 

Kiegészítő tájékoztatás 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 2016/679 sz. rendelete 

(„általános adatvédelmi rendelet”) 13. cikk (2) bekezdése alapján  

 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:  

Az Adatkezelő adatait – szakképzésére vonatkozó szerződés, jogszabály, egyetemi szabályzat 

eltérő rendelkezése hiányában – a szakképzés időtartama alatt kezeli.  

A kifizetéshez nem szükséges, azonban az Adatkezelő számviteli nyilvántartásának 

szabályszerűségét alátámasztó iratokat és adatokat a tárgyévet követő mérleg, beszámoló 

benyújtását követő 8. (nyolcadik) év végéig, az ellenérték fizetéséhez nem kapcsolódó adatokat a 

Jogviszony fennállása alatt, illetve a Jogviszony megszűntét követő naptári év végéig tárolja.  

 

 

Tájékoztatás az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól:  

Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az 

Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a Rendelet 17. cikkében 

meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, 

és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében 

meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog. 

 

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés:  

Amennyiben személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy a hozzájárulást 

bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a 

visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:  

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban – a Semmelweis Egyetem adatvédelmi tisztviselőjén 

túl – panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz: 

 Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága  

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefonszáma: +36/1-391-1400 

 

 

A személyes adatok forrása:  

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a Jogviszony létesítése során Ön által rendelkezésre 

bocsátott forrásokból származnak. Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 

származó adatokat a Jogviszonnyal összefüggésben. 

 

  



      

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal:  

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne Önre, avagy a Jogviszonnyal összefüggésben Önre nézve 

joghatással járna. 

 

 

A Jogviszonnyal, szakképzési megállapodása teljesítésével összefüggésben kezelt személyes 

adatai: 

- neve (születési neve) 

- születési helye, ideje 

- állampolgársága 

- személyi igazolvány száma 

- anyja neve 

- TAJ száma 

- adóazonosító jele 

- állandó lakcíme, értesítési címe 

- telefonszáma 

- e-mail címe 

- orvosi pecsétszáma  

- orvosi diplomájának száma, kiállításának helye, kelte, minősítése 

- folyószámla száma/ pénzintézet neve 

- korábbi szakképesítésére vonatkozó adatok  

- egyéb – szakképzés szempontjából relevanciával bíró – diplomájának száma   

- egyéb – szakképzés szempontjából relevanciával bíró – nyilvántartási száma  

 

 

 

Budapest, 2018. október 10. 

 

  

        

 

 

 


