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1. számú melléklet 

 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 

Semmelweis Egyetem 
 

Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Postacím: 1428 Budapest pf.: 2. 

Telefonszám: 06-1-459-1500 

Honlap: http://semmelweis.hu/  

 

 

II. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

 

Dr. Trócsányi Sára 
 

Honlap: http://semmelweis.hu/jogigfoig/  

E-mail: jog@semmelweis-univ.hu  

 

 

III. ADATKELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

 

1) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 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 

 

2) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 

3) 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 

4) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 

5) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről 

 

6) 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

 

7) A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló (1. 

E/3/2017.  (IV. 28.) számú rektori és kancellári határozat) szabályzata 
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IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA 

 

Az adatkezelés célja a Semmelweis Egyetemen végzett oktatási, kutatási, 

betegellátással kapcsolatos tevékenységek ellátása. 

 

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően, a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott ideig tart. 

 

VI. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

 

Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg: 

 

1) Tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatai kezelésére vonatkozóan az 

adatkezelő köteles az Ön részére elsődlegesen írásban, de amennyiben 

megfelelő módon igazolta személyazonosságát szóban tájékoztatni a kezelt 

adataival kapcsolatosan a gyakorolható jogairól illetve azok igényérvényesítés 

lehetőségeiről.  

Erről az adatai felvételét megelőzően, vagy ha az adatai harmadik féltől 

kerülnek az adatkezelőhöz az első lehetséges időpontban köteles Önt 

tájékoztatni. 

 

2) Hozzáféréshez való jog: jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 

adatai folyamatban lévő kezeléséről, illetve arra, hogy hozzáférést kapjon a 

következő információkról: adatkezelés céljai; érintett személyes adatok 

kategóriái; azoknak a címzetteknek a köre, akikkel a személyes adatokat 

közölték, közölni fogják; személyes adatok kezelésének időtartama; az 

adatkezeléssel kapcsolatban gyakorolható jogai; a felügyeleti hatósághoz 

címzett panasz benyújtásának joga; az adatok forrása. 

 

3) Helyesbítéshez való jog: jogosult arra, hogy hibásan vagy hiányosan felvett 

adatai miatt az adatkezelőhöz forduljon ezek kijavítása vagy kiegészítése 

érdekében. 

 

4) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): jogosult arra, hogy személyes 

adatait kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben 

- személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

- visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs fontosabb ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatait jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatait az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy magyar 

jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; 

- személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatban kezelték. 

 

A törléshez való jog ugyanakkor nem korlátlan, így Ön nem élhet ezzel a 

jogával, ha az adatkezelés szükséges: 
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- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai 

uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a 

közérdekből vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- népegészségügyet érintő közérdek alapján; 

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, amely esetében a törléshez való jog gyakorlása 

lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetni az adatkezelést; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

 

5) Adatkezelés korlátozáshoz való jog: adatkezelő az Ön kérelmére korlátozza az 

adatkezelést, ha  

- Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (csak az adatai ellenőrzésének 

idejére); 

- az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett a felhasználásuk 

korlátozását kéri; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adataira adatkezelés 

céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, védelméhez; 

- Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, annak megállapításáig, hogy 

az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 

szemben. 

 

6) Adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatait jogosult géppel olvasható formátumban megkapni és ezen 

adatait egy választása szerinti másik adatkezelőnek átadni. 

 

7) Tiltakozáshoz való jog: saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő 

személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival szemben. 

 

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI 

LEHETŐSÉGEK 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében kérelmével (akár 

szóbeli, akár írásbeli) a Semmelweis Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez 

fordulhat a II. pontban közzétett elérhetőségén. 


