
sorszám adatkezelési cél kategóriája adatkezelés megnevezése
 nyilvántartási rendszer  

megnevezése
adatkezelői tekevékenység 

minősége
adatkezelő megnevezése   

adatkezelő vezetőjének neve, 
elérhetősége 

adatvédelmi tisztviselő neve, 
elérhetősége

szervezeti egység 
neve, elérhetősége

szervezeti egység 
felelős vezetője

hozzáférésre jogosult 
személyek neve és 

beosztása

adatkezelés 
helye  

az érintettek kategóriai a kezelt személyes adatok kategóriai 
a kezelt különleges személyes 

adatok kategóriái
az adatok forrása adatkezelés célja

adatok kezelésének jogalapja GDPR 6. cikke 
szerint

amennyiben az adatkezelés jogalapja 
jogszabály, annak pontos megnevezése

különleges adatok kezelésének 
jogalapja GDPR 9.cikke szerint

amennyiben az adatkezelés 
jogalapja jogszabály, annak 

pontos megnevezése
adatkezelés módszere 

elektronikus 
adatkezelés esetén az 
adatkezelő rendszer 

megnevezése

adatkezelési 
műveletek 

adatok  általános kezelési 
ideje

adatok  tervezett  törlési időpontja   
adatbiztonság érdekben alkalmazott 

általános fizikai védelmi  intézkedések 
adatbiztonság érdekben alkalmazott 

általános logikai védelmi  intézkedések 
adatvédelmi incidens 
lehetséges kockázatai 

rendszeres adatszolgáltatás 
címzettje 

adattovábbítás 
jogalapja

továbbított adatok köre

adatfeldolgozó,  vagy 
adatfeldolgozásra 

megbízást adó, illetve 
közös adatkezelő neve

címe

adatfeldolgozással 
érintettek kategóriái

adatfeldolgozással érintett személyes, 
különleges személyes adatok  kategóriái

adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozási tevékenység

1 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása, a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Buffalói Egyetem (USA)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók -
Buffalo; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

2 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása, a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Buffalói Egyetem (USA)

Bejövő hallgatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Buffalo; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

3 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása, a pályázati 
folyamat lebonyolítása  
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Houston Methodist 
Hospital (USA)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Huoston; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

4 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Houston Methodist 
Hospital (USA)

Bejövő hallgatókkal és 
oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Huoston; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

 érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

5 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • UC 
Davis Orvosi Egyetem 
(USA)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók UC 
Davis; Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

a)az érintett hozzájárulása vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

6 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • UC 
Davis Orvosi Egyetem 
(USA)

Bejövő hallgatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók UC 
Davis;Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

7 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében  • 
Szöuli Nemzeti Egyetem, 
Orvostudományi Kar (Dél-
Korea)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók Szöul; 
Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1092 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

8 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében  • 
Szöuli Nemzeti Egyetem, 
Orvostudományi Kar (Dél-
Korea)

Bejövő hallgatókkal és 
oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Szöul; Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

9 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében  • 
Saitama Egyetem (Japán)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Saitama Japán; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62692

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók és 
oktatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

10 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében  • 
Saitama Egyetem (Japán)

Bejövő hallgatókkal és 
oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Saitama Japán; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók és oktatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

11 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Tokiói Orvostudományi 
Egyetem (Japán)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók Tokió 
Japán; Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62693

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1092 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

12 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Tokiói Orvostudományi 
Egyetem (Japán)

Bejövő hallgatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Tokió JapánExcel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

13 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Okayama University 
(Japán)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Okayama Japán; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/
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Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62693

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1092 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

14 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • 
Okayama University 
(Japán)

Bejövő hallgatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Okayama Japán; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók 
adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs



15 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • Osaka 
University (Japán)

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók Osaka 
Japán;Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62693

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1092 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

16 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében • Osaka 
University (Japán)

Bejövő hallgatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Osaka Japán; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók 
adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

17 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében 
Western University 
(Schulich School of 
Medicine & Dentistry) - 
Kanada

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók WU 
Kanada; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62693

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1092 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

Iratkezelési szabályzat-irattári 
terv szerint kiküldetési adatok 5 
év után; egyetemi egyezményes 
adatok dokumentumai - 
levéltárba adás 15 év után

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

18 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében 
Western University 
(Schulich School of 
Medicine & Dentistry) - 
Kanada

Bejövő hallgatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók WU 
Kanada; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit 
nemzetközi 
szakértő

1091 
Budapest, 
Üllői út 25.

külföldi beérkező 
hallgatók

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók 
adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

19 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ oktatók 
esetében Padovai 
Egyetem) - Olaszország

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Padova Olaszország; 
Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62694

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértő

1093 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi oktatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

20 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ oktatók 
esetében Padovai 
Egyetem) - Olaszország

Bejövő oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Padova Olaszország; 
Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértő

1094 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi oktatók Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

21 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása  
KIUTAZÓ  hallgatók és 
oktatók esetében 
Freiburgi Egyetem - 
Németország

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Freiburg Németország; 
Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62695

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit és 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértők

1094 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

22 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása  
BEUTAZÓ hallgatók és 
oktatók esetében 
Freiburgi Egyetem - 
Németország

Bejövő hallgatókkal és 
oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Freiburg Németország; 
Excel táblázatok, 
GroupWise levelező 
rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit és 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértők

1095 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

23 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ  hallgatók és 
oktatók esetében  
Heidelbergi Egyetem - 
Németország

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Heidelberg, 
Németország; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62696

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit és 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértők

1095 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

24 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ  hallgatók és 
oktatók esetében  
Heidelbergi Egyetem - 
Németország

Bejövő hallgatókkal és 
oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Heidelberg, 
Németország; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit és 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértők

1095 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs



25 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
KIUTAZÓ  hallgatók és 
oktatók esetében Tiranai 
Egyetem - Albánia

Pályázók adatainak 
feldolgozása és a 
nyertes pályázók 
kiértesítése

Kiutazó hallgatók 
Tirana, Albánia; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62696

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit és 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértők

1095 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, állandó lakcím, 
bizonyítványok, tud. tevékenység 
és azok igazolásai;  
Kapcsolattartáshoz szükséges 
adatok: levelezési cím, e-mailcím, 
telefonszám

nincs érintett A nyertes pályázók 
kiválasztása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs

26 A bilaterális egyetemi 
egyezményen alapuló 
hallgatói és oktatói 
pályázati kiírásokra 
beérkező pályázatok 
feldolgozása , a pályázati 
folyamat lebonyolítása 
BEUTAZÓ  hallgatók és 
oktatók esetében Tiranai 
Egyetem - Albánia

Bejövő hallgatókkal és 
oktatókkal való 
kapcsolattartás és az 
itteni gyakorlat 
teljesítésigazolásának 
elkészítése

Beutazó hallgatók 
Tirana, Albánia; Excel 
táblázatok, GroupWise 
levelező rendszer

adatkezelő Semmelweis Egyetem, 
Székhely: 1085 Budapest, 
Üllői út 26. Postacím: 1428 
Budapest pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-459-1500 
Honlap: 
http://semmelweis.hu

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/

Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. 
Telefonszám: Tel.: 06-1/224-
1547 
https://semmelweis.hu/jogigfo
ig/adatvedelem-betegjog/ E-
mail: jog@semmelweis-univ.hu 

SEMMELWEIS 
EGYETEM 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 
IGAZGATÓSÁGA 
1091 Budapest, 
Üllői út 25.+36 1 
459 1500/62698 
Honlap: 
https://semmelw
eis.hu/nki/

Dr. Pop Marcel  
igazgató 1091 
Budapest, Üllői 
út 25.  +36 1 459 
1500/62691

szervezeti egység 
vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés) Dr. Pop 
Marcel igazgató;   
szervezeti egység 
feladatvégzésre 
kijelölt munkatársai 
(érdemi ügyintézés 
és adminisztráció) 
Szlovák Judit és 
Bolgárné Menyhárt 
Andrea nemzetközi 
szakértők

1095 
Budapest, 
Üllői út 25.

egyetemi hallgatók, 
oktatók 

Azonosításhoz szükséges adatok: 
név, szül. hely, idő, lakcím, 
egyetem neve;  Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok: levelezési cím, e-
mailcím, telefonszám

nincs érintett a nyertes beérkező 
hallgatók és 
oktatók adatainak 
nyilvántartása

b)szerződés teljesítése, megkötése vegyes Excel táblázatok, 
GroupWise 
levelező rendszer

gyűjtés 2011. évi CCIV. törvény 
a nemzeti 
felsőoktatásról (Nftv.) 
V. fejezet Adatkezelés 
felsőoktatási 
intézményben, a 
felsőoktatás 
információs rendszere- 
5 év

irattári terv szerint kiküldetési 
adatok 5 év után; egyetemi 
egyezményes adatok 
dokumentumai - levéltárba adás 
15 év

zárt ajtó riasztóval, tűz- és 
vagyonvédelem, hozzáférés-
védelem

biztonsági mentés, jelszó, archiválás, 
vírusvédelem, hozzáférés-védelem

rendelkezés 
elvesztése

nincs nincs


