
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
I. Bevezetés 
A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban eleget téve az európai uniós és a 

hazai szabályozás rendelkezéseinek, az Adatkezelő I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikája könyvtárának (a továbbiakban: 

Könyvtár) hallgatók általi használatával kapcsolatban, a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást 

nyújtja. 

 
II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok és döntések 

1. „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 (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),  

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Info tv.) 

3. a GDPR 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai 
4. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai 

 
III. Alapelvek és fogalmak 
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggő fogalmakat, valamint az adatkezelés alapelveit a GDPR által 
meghatározottak szerint kell érteni és alkalmazni. 
 
IV. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei 
Név: Semmelweis Egyetem 
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest, Pf.2. 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Trócsányi Sára 
E-mail: adatvedelem@semmelweis-univ.hu 
 
V. Az adatkezelés célja 
A Könyvtár használatának biztosítására irányuló ún. „könyvtárhasználati igazolás” kiállítása céljából kezeli az Adatkezelő a 
jelen tájékoztató VII. pontjában meghatározott adatokat. 
 
VI. Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett önkéntes hozzájárulása a jelen tájékoztató V. pontjában meghatározott célból történő adatkezeléshez. 
 
VII. A kezelt adatok köre 

- Oktató neve 
- Hallgató 

o neve 
o születési helye és ideje 
o lakcíme 
o telefonszáma 
o személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma 
o diákigazolványának száma 

 
A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében foglalt személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatot az Adatkezelő nem gyűjt, 
és ilyen adatra vonatkozó adatkezelést nem végez. 
 
VIII. Az adatok továbbítása 
Az Adatkezelő a könyvtárhasználati igazolás kitöltése során megadott személyes adatokat csak jogszabály felhatalmazása, 
vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére, azokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 
pontjában meghatározott célra használja fel. 
 
IX. Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató VII. pontjában megnevezett adatokat az V. pontban meghatározott célból a Könyvtárat 
igénybe vevő hallgató Adatkezelőnél fennálló hallgatói jogviszonyának megszűnésétől, vagy az e jogviszonyból fakadó 
helytállási kötelezettség elévülésétől számított 5 évig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
X. Az érintettek jogai 



Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az általa kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, 
továbbá kérheti az adatok helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását és az adatok törlését a GDPR 
szabályainak megfelelően. 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott ……………………………………………………… nyilatkozom, hogy a Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinikája könyvtárának használatához elengedhetetlen „Könyvtárhasználati igazolás” 
kitöltéséhez szükséges adataimat önként adom meg, és hozzájárulok azok kezeléséhez. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a hozzájárulásom tájékoztatáson alapszik, amely tájékoztatást a Semmelweis 
Egyetem által, e nyilatkozat aláírását megelőzően rendelkezésemre bocsátott „Adatkezelési tájékoztató” 
biztosít. Az „Adatkezelési tájékoztatót” elolvastam, a tartalmát megértettem. 
 
Budapest, ………………………………………. 
 
 …………………………………………….. 
 Aláírás 
 


