
 
 

 Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve 

 az egészség szolgálatában 

 SEMMELWEIS EGYETEM  

  

 

………………………………………………………….. 

 

 

 
  
  

Cím: …………………………………………………………….. 

Postacím: ………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………… 

Tel.: ………………………………… 

Web: ………………………………….. 

 

Iktatószám: …..………………………… 

Tárgy: Érintett kérelmének elutasítása 
………………………… 
kérelmező neve 
 
………………………… 
kérelmező címe 
 
 
Ön…………………………….. napján az alábbi, az érintett rendelkezési jogának gyakorlásához kapcsoló kérelmet nyújtott be szervezeti 
egységünkhöz. 
Az Ön által benyújtott kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azt az alábbiak szerint nem áll módunkban teljesíteni.  
 

A hiánypótlási felhívásunk ellenére Ön az adatokat hiányosan, illetőleg pontatlanul adta meg. 
 

 
Az Ön által kért adatokat nem kezeljük. 

 
 
1. Helyesbítési igényét nem áll módunkban teljesíteni, mivel az adatok pontosak és hiánytalanok. Az Ön által kért 

pontosítás, illetve kiegészítés:…………………………….., amelyhez képest az általunk kezelt adatok az 
alábbiak……………………………… 

  
2. Az adatokat nem áll módunkban törölni, mivel nem törölhetők a kötelező / szükséges adatkezelésekkel kapcsolatos 

adatok: a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő érdekből, jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásához, közérdekből a népegészségügy területén, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi 
kutatási célból, jogi igények érvényesítéséhez kezelt adatok. 

  
3. Az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, mivel a kérelmét nem a személyes 

adatok pontosságának vitatása okán, az adatkezelés jogellenessége okán jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez, adatkezelési tiltakozása vizsgálat okán terjesztette elő. 

 
4. Az adathordozására vonatkozó kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, mivel ezen adatokat nem az Ön hozzájárulása 

jogcímén kezeljük. 
 

5. A tiltakozásának megfelelően az alábbi adatok kezelését nem áll módunkban megszüntetni, mivel az adatkezelés nem 
közvetlen üzletszerzési célú, illetve nem jogellenes adatkezelés illetve a kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények 
érvényesítése okán ezért ezen adatkezelés esetén ezen igénnyel nem lehet élni. 

 
6.  Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos vonatkozó kérelmét nem áll módunkban teljesíteni mivel az adatkezelés 

szerződésen alapuló, a jogszabály rendelkezésén alapuló illetve az érintett ehhez kifejezetten hozzájárulásán alapuló 
adatkezelés, amely esetén ezen igénnyel nem lehet élni. 

 
Dátum…………………………………….. 
Kapják 

1. Címzett 
2. Adatvédelmi és Betegjogi Központ 
3. Irattár  

szervezeti egység vezetője 
 
 
 
  


