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SEMMELWEIS  EGYETEM 

Klinikai Központ – Kórházhigiénés Osztály 
 

osztályvezető főorvos 
DR. ANTMANN KATALIN 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Semmelweis Egyetem  Kézhigiénés Világnap 2022 kvízzel kapcsolatos adatkezelése tárgyában 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Info. tv.) 16. és 17. §, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 

12. cikk (1) bekezdése és 13. és 14. cikke alapján a Semmelweis Egyetem ezúton tájékoztatja az érintetteket 

a Semmelweis Egyetem Kézhigiénés Világnap 2022- kvízzel.kapcsolatos adatkezeléséről. 

  

 

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Semmelweis Egyetem, Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: http://semmelweis.hu     

2. Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Prof. Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis 

Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: 

http://semmelweis.hu/  

Az adatokat ténylegesen kezelő szervezeti egység neve, elérhetősége, szervezeti egység vezetője: 

Orvosszakmai Főigazgatóság Kórházhigiénés Osztály Dr. Antmann Katalin Osztályvezető főorvos 06-20-

825-0444 antmann.katalin@semmelweis-univ.hu 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Trócsányi Sára, 1086 Budapest, Üllő út 26., telefon: 

+36 1 459-1500/62547, e-mail: adatvedelem@semmelweis-univ.hu 

4. Az adatkezelés célja:  

 A) SE Kézhigiénés Világnap 2022 kvíz lebonyolítása, a játékben részvevőkkel való kapcsolattartás,  a 

részvevők közzül a nyertes  sorsolása,  a nyertesek  sorlolása, a játék nyertesével a nyeremény 

átadása/felhasználásával kapcsolatos  kapcsolatartás. 

B) A nyertesek nyereményének a  átadása, folyósítása, kifizetése kapcsán jogi, jogszabályi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés 

5. Az adatkezelés jogalapja:    

Az A) pont szerinti cél esetében .a  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja a játékban részvevő valamennyi 

érinetett tekinetében   

A  A) pont szerinti cél esetében .a  GDPR 6. cikk (1) c) pontja amennyiben az érintett a nyereményjátékban 

nyertesként kerül kisorsolásra, 2003. évi XCII. törvény által az adatkezlőre  előírt jogi jogtelezettség 

 

6. A kezelt személyes (illetve ha van ilyen) és különleges személyes adatok kategóriái: 

Azonosításhoz szükséges adatok: név, születési dátum (év, hónap, nap); ( a nyertes esetén) lakcím, születési 

hely, idő,  adószám 

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:  email cím,  

http://semmelweis.hu/
http://semmelweis.hu/
mailto:adatvedelem@semmelweis-univ.hu
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Különleges adatok:  nem kerülnek kezelésre 

7. Az adatkezeléssel érintettek köre:   az adatkezelőnél foglalkoztatási jogviszonyban álló    valamennyi 

természetes személy, az adatkezelő által oktatásban részesülő hallgató ( együttesen Semmelweis Polgár) 

8. A kezelt adat általános kezelési ideje:  A valamennyi érinetett adata a nyeremeényjátk lebonyolításáig, a 

nyertesek adatait a nyeremény átadásáig, felhasználásáiig. 

9. Az adatok megőrzésének időtartama:  az adatkezelést követő 5/ illetve a nyertesek esetében 8 évig. 

10. Adatfeldolgozó neve és címe, tevékenysége, a feldolgozott adatok köre:  

Orvosszakmai Főigazgatóság Kórházhigiénés Osztály Dr. Antmann Katalin Osztályvezető főorvos 06-20-

825-0444 antmann.katalin@semmelweis-univ.hu 

11. Az adat továbbításának címzettje, jogalapja,   

12.  Az Egyetem által az adatbiztonság érdekben alkalmazott általános szervezési és technikai 

intézkedések: Az adatkezelés Microsoft Excel informtaikai eszközzel/alkalmazással történika amely 

megfelel a Információbiztonsági Szabályzat (K/16/2020. (VII.29.)  előrásainak 

13. Az Egyetem által az adott célból való adatkezelése során esetlegesen bekövetkező adatvédelmi 

incidensek, kockázatok és ezen kockázatok kezelésre tettintézkedések  Az adatkezelés során megfelelő és 

kellő idejű intézkedés hiányában az érintettet részére az alábbi kockázatok merülnek fel: személyes adataik 

feletti rendelkezés elvesztése, jogaik korlátozása, a hátrányos megkülönböztetést a személyazonosság-lopást 

vagy a személyazonossággal való visszaélést, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes 

adatok bizalmas jellegének sérülése. Az Egyetem ezen kockázatok elkerülésre  a Semmelweis Egyetem 

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

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat (a E/3/2020. (VII.30.) 

és a Információbiztonsági Szabályzat (K/16/2020. (VII.29.)  előrásait alkalmazza.  

Tájékoztatás a tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében: 

1. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ALAPVETŐ JOGAIKRÓL ÉS A 

JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL 

  

1.1. AZ ÉRINTETT JOGAI 

1.1.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott 

tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett 

személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 

hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, 

ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő. 

1.1.2. Az adatokhoz való hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében) 

1.1.3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.  

1.1.4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll: 

• a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra 

• érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja 

• érintett tiltakozik az adatkezelés ellen 

• jogellenes adatkezelés 

• jogi kötelezettség teljesítése céljából 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, 

amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  
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Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni 

köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - észszerűen elvárható 

lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, 

másodpéldányok törlése kapcsán. Ez alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges  

• véleménynyilvánítás szabadságához 

• jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

• közérdekből a népegészségügy területén 

• közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból 

• jogi igények érvényesítéséhez 

Az Érintett személyes adatainak kezeléséhez, felhasználásához adott hozzájárulását jogosult bármikor, 

indokolás nélkül visszavonni az adott Adatkezelő jelen Tájékoztató 1. pontjában foglalt e-mail címére 

megküldött elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. 

Amennyiben az Érintett nyertesként kerül kisorsolásra, a hozzájárulás visszavonása nem érinti az Érintett 

nyertes nyereményhez való jogát, sem az Érintett nyertes egyéb jogait; a hozzájárulás visszavonása 

semmilyen hátrányos következménnyel nem jár az Érintett nyertesre nézve, azonban a hozzájárulás 

visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést jogellenessé vagy érvénytelenné, így az esetlegesen 

korábban közzétett és az Adatkezelő által nem törölhető, az interneten az Adatkezelő rendelkezési körén kívül 

álló webes felületeken harmadik személyek által megosztott tartalmakért, személyes adatokért az Adatkezelő 

felelősséget vállalni nem tud. 

Ha az Érintett a nyereményjátékban nyertesként kerül kisorsolásra, a nyeremény átadása, folyósítása, 

kifizetése kapcsán jogi, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés céljából megadott 

személyes adatok – tekintve, hogy azok nem az Érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatok – törlése 

nem kérhető, illetve az azok törlésére irányuló kérést az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni. 

1.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 

• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.  

1.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni 

• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz   

1.1.7. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog  

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen 

• közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében 

• közvetlen üzletszerzési cél esetén 

• közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás    

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és 

a jogi igények érvényesítése esetén. 

Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok 

Az érintettnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelés, ideértve a profilalkotást 

is. 

Ez alól kivételt jelent   

• szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében jogszabály lehetővé teszi 

• az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul 

Az érintett jogosult  

• emberi beavatkozást kérni 

• álláspontját kifejezni 

• a kifogást benyújtani. 

4.2.. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

4.2.1. Az adatvédelmi tisztviselőhöz való fordulás joga 
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Az érintetett jogosult sérelme esetén az az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének a segítségét kérni az adatkezelő 

előtti jogérvényesítéséhez. Az adatvédelmi tisztviselő segíti az érintett jogának gyakorlását, kivizsgálja az érintett 

panaszát és kezdeményezi az adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét. 

4.2.2. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH illetve 

Hatóság), címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe 1363 Budapest, Pf. 9.  

4.2.3. A bírósági jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal 

kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 

Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó ellen az adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  A pert az érintett 

tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.  

Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Fővárosi 

Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) 

 

 

Budapest, 2022.05.05 

  


