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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

- a hallgatói jogviszonyhoz 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.), 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 intézmény rendeltetésszerű működéséhez, a jelentkezők és a hallgatók jogainak 

gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, a jogszabályokban meghatározott 

nyilvántartások vezetéséhez, a juttatásokra, vagy kedvezményekre való jogosultság 

megállapításához, elbírálásához és igazolásához, a végzett hallgatók pályakövetése céljából, a 

szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) rögzítettek szerint, továbbá a 

hallgatók tanulmányi előmeneteléhez, egyetemi közéleti tevékenységeihez 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 érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

b.) 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; 

c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

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, önéletrajz benyújtása, szabadidő 

tevékenységgel kapcsolatos adatlap kitöltése és leadása, tanulmányok teljesítésével 

összefüggő egyéb adatkezelések, tanulmányi verseny, pályázat eredményének rögzítése, az 

Egyetem SZMSZ-ében és szabályzataiban nem részletezett dokumentumok kitöltése. 
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A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül 

kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó 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.  

 

A hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása azt eredményezheti, hogy a hallgató 

valamilyen jogot nem érvényesíthet, pl. nem vehet részt delegáltként az egyetemi közéletben. 

 
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 

tanulmányi-előmeneteli eredmények, gazdasági, szociális stb. összesítések, táblázatok; nem 

anonimizált statisztikák, kimutatások készítése; vagy pl. az intézmény épületeinek 

elektronikus megfigyelőrendszerrel történő ellenőrzése során történő adatkezelés; SAP 

rendszerben történő adatrögzítés. 

 
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 gyűjtésének 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. §; (1) bek. a.); 

(5) bek.; (17) – (25) bek.; Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 4. pont 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: 

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  

 
- 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 

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 hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódóan - 

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

Felvételivel összefüggő adatok 

kezelése, a jogviszonnyal, a 

juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek 

megállapításával és 

teljesítésével kapcsolatosan, 

nemzetbiztonsági okból, a 

törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése alap-, 

és ráépülő képzésben 

Oktny.tv. 1. § (1)-(2) bek.; 

Nftv. 18. § 

Oktny.tv; 

Nftv 18. § (1) bek. 

Oktny.tv. 2. § - 3. §; 3. sz. 

melléklet III.- IV; 4. sz. melléklet; 

Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 1.-2. 

pontok 

A hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év. Felvételihez kapcsolódó 

személyes adatot - ha a felvételi eljárás 

eredményeként hallgatói jogviszony 

létesítésére nem kerül sor - az adott 

felsőoktatási felvételi eljárás 

jelentkezési határidejétől számított két 

évig kezeli. 

Elektronikus tanulmányi 

nyilvántartó rendszer – 

NEPTUN EFTR - által történő 

adatkezelés 

felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. 

melléklet I/B. alcímében, valamint 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. 

rendelet (Nftv. vhr.) 60. §-ában 

meghatározott adatok nyilvántartási 

feladatainak ellátása érdekében 

működteti az elektronikus 

tanulmányi nyilvántartó rendszert 

Nftv.; 

Nftv. vhr. 

Nftv. 3. melléklet I/B. alcím Nftc. 

vhr. 60. §; 

a Semmelweis Egyetem 

Rektorának R/6/2017. (X. 09.) 

számú határozata az Egységes 

Felsőoktatási Tanulmányi 

Rendszer (NEPTUN EFTR) 

működési rendjéről szóló 

szabályzat elfogadásáról (a 

továbbiakban: NEPTUN EFTR 

szabályzat) 3. pont 

A hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év 

Magyar állami 

(rész)ösztöndíjhoz kapcsolódó 

adatkezelés 

Magyar állami (rész)ösztöndíjban 

részesülőkre vonatkozó adatkezelés 

Nftv. 48/G. § Oktny.tv. 5. melléklete A hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év 

Tantárgyfelvételhez; 

szakdolgozattal; 

számonkéréssel, gyakorlattal; 

előmenetelhez kapcsolódó egyéb 

(pl.: évismétlés, félévismétlésre 

utasítás, halasztás) 

 

egyetemi hallgatói, tanulmányok 

folytatásához kapcsolódó 

adatkezelés 

Nft. 18. § (1) b.) személyazonosító adatok; cél 

eléréséhez szükséges adatok 

SE Iratkezelési Szabályzata alapján 
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Hallgatók juttatásaihoz 

kapcsolódó adatok kezelése 

Nftv. 85. § Nftv. 18. § (1) f.); Nftv. 85/C. § - 

85/E. §; Nftv. 107. § (4) bek., a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Korm. rendelet 

Nftv. 4. sz. melléklet; 

SZMSZ IV. fejezet Térítési és 

juttatási szabályzat mellékletei 

a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év 

Szenátus által létrehozott 

tanácsi, bizottsági, egyéb 

hallgatókat tömörítő egyetemi 

szerveződésben tagság 

(érdek)képviselet Nftv. 12. § (5) bek. alapján az érintett 

hozzájárulása. A személyes adatok 

kezeléséhez történő hozzájárulás 

visszavonása esetén a tagsági 

(delegálti) megbízatás visszavonásra 

kerül. 

személyazonosító adatok a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 

Szabályzata alapján 

Hallgatói jogviszonnyal 

kapcsolatosan benyújtott 

kérelmek elbírálásához 

kapcsolódó adatkezelés 

a hallgatói jogviszonnyal 

összefüggésben, a hallgató jogait, 

illetve kötelességeit érintő 

kérdésben történő egyetemi 

szabályzatban meghatározott 

személynek, illetve testületnek az 

eljárása 

: Nftv. 2. sz. melléklet II. bekezdés 3. 

b) pont 

SZMSZ III. rész „A hallgatói 

jogviszonnyal kapcsolatosan 

benyújtott kérelmek elbírálásának 

rendje”-ben meghatározott 

adatkör 

a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 

Szabályzata alapján 

Hallgatói jogviszonnyal 

kapcsolatosan a hallgatói 

ügyekben benyújtott 

jogorvoslatokhoz kapcsolódó 

adatkezelés 

a hallgatói jogviszonnyal 

összefüggésben jogorvoslati 

kérelmek elbírálása 

Nftv. 57. § - 58. § SZMSZ Hallgatói 

Követelményrendszer III. rész VI. 

fejezetében meghatározott adatkör 

a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 

Szabályzata alapján 

Papír alapú adatkezelések A Nftv. vhr. 35. § (1) bek, szerinti 

kötelezően kezelt iratok; 

igazolások; jogosultságokat és 

kötelezettségeket keletkeztető 

dokumentumok; valamint az 

SZMSZ-ben rögzített valamennyi 

dokumentum adattartalmának 

igazolása (nyomtatvány, jelentés, 

igazolás, stb.) 

Nftv. 51. § (6); 53. § (6); 3. melléklet 

I/B. alcíme, Nftv. vhr. 34. § (10) bek. 

Nftv. vhr. 36. §. – 47. §, SZMSZ a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 

Szabályzata alapján 

Különleges adatok kezelése fogyatékkal élő hallgató 

beilleszkedésének és 

előrehaladásának támogatása, 

továbbá számukra biztosított 

juttatások megállapítása és nyújtása 

Nftv. 43. § (1) bek.,49. § (8) bek.; 54. 

§; 3. melléklet I/B. alcíme bh) 

alpontja alapján, 

a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja 

szerint a GDPR 9. cikk (2) bek. b.) 

pontja 

Nftv. 3. melléklet I/B. alcíme; 

SZMSZ szerint 

a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 

Szabályzata alapján - 
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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 

továbbiakban: Eüak.) szerint 

A (szak)orvosok, 

(szak)fogorvosok, 

(szak)gyógyszerészek és 

szakpszichológusok 

egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szak-, 

továbbképzése 

a felsőfokú szakirányú 

szakképzéssel összefüggő adatok 

kezelése, szakképzési jogviszony 

adatai 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 247. § (1) bek. mf.); 

(2) bek i) pont ia) és ib) alpontja 

alapján az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképzési 

rendszerről, a Rezidens Támogatási 

Program ösztöndíjairól, valamint a 

fiatal szakorvosok támogatásáról 

szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. 

rendelet; 

-  az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítés 

megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 

14.) EMMI rendelet;  

- az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakmai képzés 

részletes szabályairól szóló 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet.  

- A szakképzési megállapodás 

tekintetében a GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pontja („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”) 

személyazonosító és 

kapcsolattartási adatok 

a képzés megszűnésétől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 

Szabályzata alapján 

a felsőfokú szakirányú, 

egészségügyi szakirányú szakmai 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 247. § (2) bek i) pont 

személyazonosító és 

kapcsolattartási adatok 

a képzés megszűnésétől számított 

nyolcvan év, ill. SE Iratkezelési 
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továbbképzéssel összefüggő adatok 

kezelése, továbbképzési jogviszony 

adatai 

ia), ib), ie) és if) alpontja alapján az 

orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek 

és az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítéssel 

rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 

29.) NEFMI rendelet, 

a szakorvosok, szakfogorvosok, 

szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi 

szakirányú szakmai továbbképzéséről 

szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet 

Szabályzata alapján 

(Egészségügyi) továbbképzés; 

felnőttképzés  

 

a(z egészségügyi) szakmai 

továbbképzéssel, felnőttképzéssel 

összefüggő adatok kezelése 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 247. § (2) bek i) 

pont ie) alpontja alapján az 

egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól 

szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet;  

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény.  

- A felnőttképzési szerződés 

tekintetében a GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pontja („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”) 

személyazonosító és 

kapcsolattartási adatok 

a továbbképzések adatait a képzés 

megszűnésétől számított 10 évig, a 

nem egészségügyi szakmai 

továbbképzéshez kapcsolódó adatokat 

a képzés megszűnésétől számított 5 

évig 

Végzett hallgatók pályakövetése a végzett hallgatók pályakövetése, 

kapcsolattartás 

Nftv. 18. § (1) g.); Szenátus 92/2016. 

(VI. 29.) számú határozata 

személyazonosító és 

kapcsolattartási adatok 

a képzés megszűnésétől számított 

nyolcvan év 
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