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Iktatószám*:  

Jegyzőkönyv szóban tett etikai panaszról 

Készült: 

Szervezeti egység*:  

Helyszín*:  

Időpont*:   

 

Jelen lévő Panasztevő: 

neve*:   

státusza*:  hallgató / alkalmazott / egyéb (megfelelő aláhúzandó) 

munkahelye/hallgató esetén kar, 

szak, szakirány megnevezése*: 

 

elérhetősége (e-mail, telefon, 

levelezési cím) *: 

 

Kérem adataim zártan történő 

kezelését*: 

Igen/Nem* 

 

Bepanaszolt személy: 

neve*:   

státusza*:  hallgató / alkalmazott / egyéb (megfelelő aláhúzandó) 

munkahelye/hallgató esetén kar, 

szak, szakirány megnevezése 

(ha ismert) *:  

 

elérhetősége (ha ismert) *:  

 

Sértett (amennyiben nem azonos a panasztevővel): 

neve*:    

státusza*:  hallgató / alkalmazott / egyéb (megfelelő aláhúzandó) 

munkahelye/hallgató esetén kar, 

szak, szakirány megnevezése 

(ha ismert) *:  
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elérhetősége*:  

 

A Panasz leírása (mi történt, mikor történt) *:  

 

 

Tanúk – akik a bejelentésben szereplő cselekményről, vagy annak egyes részleteiről személyes 

tudomással bírnak – kérjük lehetőség szerint legalább két tanút nevezzen meg: 

(név, munkahely/kar, szak, szakirány; beosztás, e-mailcím, egyéb elérhetőség megjelölésével)  

1. tanú*:  

2. tanú*:  

3. tanú:   

4. tanú:  

 

Kérem a bejelentésemben foglaltak kivizsgálását! 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, kérdéseimre választ 

kaptam. Hozzájárulok az általam megadott adataim az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerinti 

kezeléséhez. 
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Kelt*: Budapest,  

 

 _________________ _________________________ 

 Panasztevő aláírása Jegyzőkönyvvezető aláírása 

  p.h. 

 

 

*Adatok zártan történő kezelésének célja, hogy a panasztevőt ne érje hátrány panaszának megtétele 

miatt. Az adatok zártan történő kezelése esetén a panasztevő személyes adatait, köztük elsősorban a 

nevét az eljárás során csak a bizottság tagjai és a bepanaszolt ismerhetik meg. 

  



Etikai Kódex formanyomtatványa 

4 
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Semmelweis Egyetem Etikai Kódexe alapján az egyetemi polgárok joga panaszaik előterjesztése az 

egyetemi életben fontosnak tartott etikai normák megsértése esetén.  

Tekintettel arra, hogy a szóban tett panaszok jegyzőkönyvbe foglalása során személyes adatok kezelése 

valósul meg, így 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 az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-

i (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkei szerint, a Semmelweis Egyetem mint 

adatkezelő, az érintettek rendelkezésére bocsátja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt 

információkat.  

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:  

• a Panasztevő, Bepanaszolt személy; Sértett neve, státusza, munkahelye/hallgató esetén kar, 
szak, szakirány megnevezése (ha ismert) és elérhetősége.  

• A szóban tett etikai panasz tanúinak neve, munkahely/kar, szak, szakirány; beosztás, e-
mailcím, egyéb elérhetősége. 
 

A személyes adatok kezelésének célja: az etikai vétség kivizsgálása, a panasz kivizsgálása során hozott 

döntések megfelelő alátámasztó dokumentálása.  

A személyes adatok forrása: a Panasztevő személy.  

Az adatkezelés jogalapja:  

• A GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont szerint a Panasztevő érintett kifejezett hozzájárulására történik 
adatkezelés. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonható, amely az alábbi e-mail 
címen kérhető: 

(a jegyzőkönyvvezető egyetemi e-mail címe*:  

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét 

• A Bepanaszolt személy; Sértett, továbbá a Tanúk személyes adatai kezelésének jogalapja a 
GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pontjában megjelölt – Panasztevő érintett etikai panaszának 
kivizsgálásához fűződő - jogos érdek.  
 

A személyes adatok címzettjei: Az etikai bizottság tagjai 

A személyes adatok tárolásának időtartama: Jegyzőkönyv szóban tett etikai panaszról archiválásának 

időtartama. 

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó további információ, valamint az érintetti jogok, és azok 

érvényesítési módja megismerhetők a GDPR-ból, valamint a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, 

valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatából. További információ: 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-betegjog/  

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz esetén az érintett jogai védelmében a felügyeleti 

hatósághoz - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11.) - panasszal fordulhat. 

 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2021/07/Adatvedelmi_Szabalyzat_hatalyos_20210708tol.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2021/07/Adatvedelmi_Szabalyzat_hatalyos_20210708tol.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2021/07/Adatvedelmi_Szabalyzat_hatalyos_20210708tol.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-betegjog/

