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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

- a munkavégzésre irányuló jogviszonyokhoz kapcsolódóan - 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács 

Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.)  és az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Oktny.tv.) alapján a Semmelweis Egyetem, mint Adatkezelő a személyes adatok 

kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 

I.) Az adatkezelés célja:  

Az Adatkezelő az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörökben, az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtásában, továbbá az intézmény működését biztosító más területeken 

foglalkoztatottak jogainak és kötelezettségeinek, valamint alkalmazásuk feltételeinek 

meghatározásához kapcsolódóan kezel személyes adatokat. 

 

A kezelt személyes adatok csoportjait, ezen adatok kezelésének célját és jogalapját, továbbá az 

adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza.  

 

II.) Az adatkezelés jogalapjai 

Jogszerű az adatkezelés, ha 

a.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]; 

b.) az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]; 

c.) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a 

személyes adat kezelését törvény közérdeken alapuló célból elrendeli [GDPR. 6. cikk (1) bek. 

c) pont, Infotv. 5. § (1) bek. a.) pont]; 

d.) az érintett - bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy - 

hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 

[GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 

 

II.1.) A hozzájárulás feltételei 

Amennyiben a személyes adatok kezelését nem tagállami jog határozza meg, és nem 

alkalmazhatóak a hivatkozott jogszabályok által meghatározott egyéb jogalapok, a személyes 

adatok kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján kezelhetőek. Ilyen adatkezelésnek 

minősülnek pl. kapcsolattartási adatok megadása, juttatásra való jogosultság elbírálásához 

szükséges adat szolgáltatása, az egyetem SZMSZ-ében és szabályzataiban nem részletezett 

dokumentumok kitöltése, egyéb jognyilatkozatok megtétele. 

A hozzájárulás az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti azonban a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét.  
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A hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása azt eredményezheti, hogy az érintett 

valamilyen jogot nem érvényesíthet (pl. a méltányos mérlegelés körbe tartozó juttatáshoz 

szükséges adat szolgáltatása esetén az érintett a családi, szociális, anyagi helyzetére vonatkozó 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja). 

 

 
II.2.) A jogos érdek megjelölése 

Az Adatkezelő, mint felsőoktatási intézmény a működéséhez és működtetéshez kapcsolódóan 

kezel személyes adatokat. Ilyen adatkezelésnek minősül többek között a különböző 

foglalkoztatási, alkalmazási stb. összesítések, táblázatok; nem anonimizált statisztikák, 

kimutatások készítése; munkáltató ellenőrzések körébe tartozó adatkezelések (pl.: beléptető 

rendszer, kamerás megfigyelés); kapcsolattartó személyként történő megjelölés; SAP 

rendszerben történő adatkezelés; belső munkaügyi nyilvántartások vezetése. 

 
III.) Az adatok megőrzésének helye, adatbiztonsági rendelkezések 

Az Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzata, Informatikai Biztonsági Szabályzata, Informatikai 

Üzemeltetési és Hálózati Szabályzata, valamint Iratkezelési Szabályzata alapján kezeli és őrzi a 

személyes adatokat tartalmazó információhordozókat.  

 

IV.) Az adatok forrása 

a.) Közvetlenül az érintettől. 

b.) Adatátvétel jogszabály rendelkezése alapján. 

 

V.) Az adatok továbbítása 

A személyes adatok uniós vagy a tagállami joggal – többek között az Oktny.tv. 7. §; (6) - (8) bek., 

(12) – (16) bek., Nftv. 3. sz. melléklet I/A. 4. pont, Kjt. 83/D. § szerint - összhangban történő 

továbbításán túlmenően az Adatkezelő személyes adatot meghatározott harmadik személy, vagy a 

nyilvánosság számára nem tesz hozzáférhetővé. 

A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján azon közhatalmi szervek adatkezelése, amelyek egy egyedi 

vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 

adatokhoz, meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 

adatvédelmi szabályoknak. Ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő nem 

tartozik felelősséggel. 

 

VI.) Az érintettek jogai, jogaik érvényesülésének biztosítása 
VI.1.) Az érintettek az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az ott rögzített 

feltételekkel jogosultak:  

- tájékoztatáshoz való joghoz [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §];  

- hozzáférési joghoz [GDPR 15. cikk; Infotv. 17. §];  

- helyesbítési joghoz [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §];  

- törléshez való joghoz [GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §], feltéve, hogy az adat 

kezelését nem jogszabály írja elő, vagy teszi lehetővé;  

- korlátozáshoz való joghoz [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §];  

- adathordozhatósághoz való joghoz [GDPR 20. cikk];  

- a hozzájárulás visszavonásához való joghoz [GDPR 7. cikk (3) bek.];  

- tiltakozáshoz való joghoz [GDPR 21. cikk.] 

VI.2.) Az Adatkezelő köteles: 

- az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és 

olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal 

teljesíteni, továbbá 

- az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet 

annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül 

elbírálni és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus 
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úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható 

- azon költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, amelyek az érintett Infotv. 15. § (3) 

bek. a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének 

érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerültek. 

VI.3.) Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése 

körében jogait megsértette, jogosult  

- az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest Pf. 5; honlap: http://www.naih.hu; telefon: 

(+36 1) 391 1400; telefax: (+36 1) 394 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.], illetve 

- bírósághoz fordulni. 
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MELLÉKLET 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

- a munkavégzésre irányuló jogviszonyokhoz kapcsolódóan - 

 
 Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Kezelt személyes adatok köre Az adatkezelés időtartama 

Jogviszony létesítését 

megelőző adatkezelések 

Jogviszony létesítése, a jogviszony 

létesítése céljából kiírt pályázathoz 

kapcsolódó adatkezelés 

Kjt. 20. §, 20/A. § (3) bek., (5) bek., 

Nftv. VIII. fejezet, 

SZMSZ II. rész A Semmelweis Egyetem 

oktatóinak és kutatóinak, továbbá más 

dolgozóinak jogállásáról, a 

foglalkoztatási követelményrendszer 

részletes szabályairól és Mellékletei 

személyazonosító adatok, 

képzettségre, végzettségre, 

szakmai életútra vonatkozó 

adatok, bizottsági jegyzőkönyvek, 

összesítések, továbbá SZMSZ II. 

rész Mellékletei szerint 

 a személyazonosító, a biztosításra és 

járulékfizetésre vonatkozó adatok 50 

évig 

 a fenti körbe nem tartozó egyéb adatok 

a foglalkoztatás megszűnésétől 

számított tíz évig 

 sikertelen pályázat esetén a pályázat 

elbírálási határidejétől számított 

kilencven nap 

 hatósági bizonyítvány az alkalmazás 

létesítéséről meghozott döntés 

időpontjáig vagy alkalmazás esetén - 

annak megszűnését vagy 

megszüntetését követő hatodik hónap 

végéig 

A munkaviszonnyal 

kapcsolatos jog 

gyakorlásához, 

kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges 

információk köre 

alkalmazotti nyilvántartás vezetése Kjt. 83/B. § - 83/D. §, 

Nftv. 18. §, 

Oktny.tv.  

Kjt. 83/B. § - 83/D. §, V. sz. 

Melléklet; 

Nftv. 18. §, 3. melléklet I/A. Az 

alkalmazottak adatai; 

Oktny.tv. 3. sz melléket II. 

Felsőoktatási alkalmazotti 

személyi törzs 

 a személyazonosító, a biztosításra és 

járulékfizetésre vonatkozó adatok 50 

évig  

 a fenti körbe nem tartozó egyéb adatok  

a foglalkoztatás megszűnésétől 

számított tíz évig 

munkabér/illetmény; juttatások 

kifizetéshez kapcsolódó 

adatkezelések 

Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 44. §-a alapján az 

államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 62. § - 62/H. §; 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

Áht. vhr. 62/A.-62/H. §; 

Tb.tv. 41. § (1) alapján 42. § (1); 

46. § (2) bek.; 47. § (3); 52/A. § 

 a személyazonosító, a biztosításra és 

járulékfizetésre vonatkozó adatok 50 

évig  

 a fenti körbe nem tartozó egyéb adatok 

foglalkoztatás megszűnésétől számított 

tíz évig 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
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e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 

évi LXXX. törvény (Tb.tv.) 2. § (5); 44. 

§  

CL. törvény 78. § (3) bek. alapján adó 

megállapításához való jog elévüléséig 

az alkalmazott minősítése Kjt. I. sz. melléklet szerint a 395/2015. 

Korm. r.  

Kjt. 40. § (6) 50 évig 

(belső) nyilvántartások vezetése GDPR 6. cikk (1) c.) alapján: 

Mt.; 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 

évi LXXX. törvény (Tb.tv.) 2. § (5); 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény (Mvt.); 

GDPR 6. cikk (1) f.) 

Mt., 124. § (4)-(5) bek.; 134. § ; 

Tb. tv. 46. § ; Mvt. 64. § (3); 

munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény, valamint 

végrehajtási rendelete, az 5/1993. 

(XII. 26.) MüM rendelet 5. § (2);  

SZMSZ-ben, szervezeti 

ügyrendben meghatározott. 

irányadó jogszabályokban meghatározott 

ideig; a foglalkoztatás megszűnésétől 

számított tíz évig 

a munkaviszony létesítése, 

teljesítése vagy megszűnése 

szempontjából lényeges 

munkavállalói nyilatkozatok  

Mt. 10. § (1) személyazonosító adatok; 

nyilatkozat tartalma szerinti 

adatok 

a foglalkoztatás megszűnésétől számított 

tíz évig 

felek munkaviszonyt érintő 

megállapodásai 

Mt. 14. §; 23. § (1) Mt. 23. § (2) a megállapodás tartalmától függően 

 a személyazonosító, a biztosításra és 

járulékfizetésre vonatkozó adatok 50 

évig 

 a fenti körbe nem tartozó egyéb adatok 

foglalkoztatás megszűnésétől számított 

tíz évig 

munkavállalói nyilatkozatok 

alapján keletkezett kedvezmények, 

jogosultságok biztosítása pl: 

„gyerek szabadság”; családi 

adókedvezmény 

GDPR 6. cikk (1) a.) személyazonosító adatok; 

nyilatkozat tartalma szerinti 

adatok 

a foglalkoztatás megszűnésétől számított 

tíz évig 

munkáltató által történő ellenőrzés, 

úgymint hang-, képfelvétel 

készítése 

GDPR 6. cikk (1) f.) ellenőrzés tartalma szerinti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény szerint 

Az Egyetem által adományozható 

munkakörhöz nem kapcsolódó 

Nftv. 12. § hc.); 32. § alapján 

SZMSZ II. rész VI. fejezet és Mellékletei 

SZMSZ-ben meghatározottak 50 évig 

mailto:adatvedelem@semmelweis-univ.hu


Adatkezelő: Adatvédelmi tisztviselő: 

Semmelweis Egyetem Dr. Trócsányi Sára 

1085 Bp., Üllői út 26. Tel.: 06-1-224-1547 

Tel.: 06-1-459-1500 e-mail: adatvedelem@semmelweis-univ.hu 

Honlap: www.semmelweis.hu  

 
címek adományozása 

kötelező vagyonnyilatkozatok 

megőrzése 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény 

személyazonosító adatok, 

nyilvántartási azonosító 

a foglalkoztatás megszűnésétől számított 

három évig 

közérdekű önkéntes tev.hez 

kapcsolódó adatkezelés 

A közérdekű önkéntes tevékenységről 

szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (Köt.) 

Köt. 14. § önkéntes jogviszony megszűnését követő 

öt évig  

Köznevelési feladatokat ellátó 

nevelő-oktató munkakört ellátó 

személyek adatinak adatkezelése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (Nkt.) 41. § (6) bek; 

Oktny.tv. 

Nktv. 41. § (3); 61. § (1) alapján, 

Kjt. szerint; 

Nkt. 66/A. §; 

Oktny.tv. 1/II.; I/X; I/XI.; I/XII.  

sz melléklet 

 a személyazonosító, a biztosításra és 

járulékfizetésre vonatkozó adatok 50 

évig 

 a fenti körbe nem tartozó egyéb adatok  

foglalkoztatás megszűnésétől számított 

tíz évig 

 sikertelen pályázat esetén a pályázat 

elbírálási határidejétől számított 

kilencven nap 

 hatósági bizonyítvány az alkalmazás 

létesítéséről meghozott döntés 

időpontjáig vagy alkalmazás esetén - 

annak megszűnéséig vagy 

megszüntetéséig kezeli 

Hallgatók munkavégzése a képzési program keretében 

történő munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adatkezelés 

Nftv. 25. cím, különösen: 44. § a felsőoktatási szakképzésről és a 

felsőoktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat 

egyes kérdéseiről szóló 230/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 18. § 

(1) 

50 évig 

Munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyokhoz 

kapcsolódó adatkezelés 

a Polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.), 

Nftv. 25. § (3); 

Nktv. 4. § 21.; 

az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvényben 

(Eütev.) meghatározott 

jogviszonyban történő 

munkavégzés 

Ptk, Nftv., Nktv., Eütev. Ptk., 

az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 

a foglalkoztatás megszűnésétől számított 

három évig 
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Különleges adatok 

kezelése 

megváltozott munkaképességű; 

fogyatékos; hátrányos helyzetű; az 

egészségügyi ellátást igénybe vevő 

vagy abban részesülő munkavállaló 

és hozzátartozója állapotával 

kapcsolatos adatok kezelése 

Mt. 51. § (5) alapján a GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) pontja szerint a GDPR 9. cikk (2) 

bek. b.) pontja 

személyazonosító és GDPR 9. 

cikk (1) bek. szerinti adatok 
 a személyazonosító, a biztosításra és 

járulékfizetésre vonatkozó adatok 50 

évig 

 a fenti körbe nem tartozó egyéb adatok 

a foglalkoztatás megszűnésétől 

számított tíz évig 

szakszervezeti tagsággal 

kapcsolatos adatok 

GDPR 6. cikk (1) a.) személyazonosító adatok, 

szakszervezeti tagsággal 

kapcsolatos adatok 

foglalkoztatás megszűnésétől számított 

tíz évig 

egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat adatai 

az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 20. §; 27. § alapján az 

egészségügyi tevékenység végzéséhez 

szükséges egészségi alkalmasság 

vizsgálatáról és minősítéséről szóló 

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 

szerint 

az Eüak.-ban meghatározott 

személyazonosító és egészségügyi 

adatok 

az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény szerint  

 a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 58. § (1) 

 

a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. 

(VI. 24.) NM rendeletben 

meghatározottak  

 

az egészségügyi dokumentációt az 

adatfelvételtől számított legalább 30 évig 

- a külön jogszabály szerinti biológiai 

tényezők hatásának kitett munkavállaló 

esetén 40 évig - a munkaköri, illetve 

szakmai alkalmasságot első fokon 

elbíráló szerv őrzi meg 
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