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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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, GDPR) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön 
által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 
1. Az adatkezelő 

 

Az adatkezelő neve Oktatásfejlesztési, -módszertani és –
szervezési Központ 

Semmelweis Egyetem 

Az adatkezelő címe 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

Az adatkezelő képviselője Dr. Kiss Levente 

Az adatkezelő 
elérhetőségei 

e-mail oktatasmodszertan@med.semmelweis-
univ.hu 

telefon +36-1-459-1500 / 56581 

honlap http://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/ 

Adatvédelmi tisztviselő neve Dr., PhD Trócsányi Sára 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége adatvedelem@semmelweis-univ.hu 

 
2. A kezelt adatok 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Az 
adatszolgáltatás 
jellege 

Név rendszeres hírlevél 
szolgáltatás 
biztosítása 

hozzájáruláson alapuló 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 
 

önkéntes 

E-mail rendszeres hírlevél 
szolgáltatás 
biztosítása 

hozzájáruláson alapuló 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont] 
 

önkéntes 
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Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf.2. 

 

 e-mail: oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu 

 web: semmelweis.hu/oktatasmodszertan 

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? nem 

Az adatkezelés során történik-e automatikus 
döntéshozatal? 

nem 

 

Az adatkezelés időtartama a leiratkozás jelzéséig 

A kezelt személyes adatok forrása weboldalon elhelyezett feliratkozási 
űrlap 

 
Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők):  

 WordPress.com 

 Novell, Inc., a MicroFocus International plc vállalata (Newbury, England) 

 

3. Az érintett jogai 

Jog Magyarázat 

Hozzájárulás visszavonása Az Érintett jogosult korábban megadott hozzájárulását 
visszavonni a rá vonatkozó személyes adatok 
kezelésének vonatkozásában. 

Helyesbítés Az Érintett jogosult személyes adatainak 
helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 
személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak. 

Korlátozás Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az 
adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben 
kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a 
kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos 
formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az 
adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan kezelt 
személyes adatok tekintetében. 

Felejtéshez való jog Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőt, hogy a róla 
tárolt összes személyes vonatkozású adatot 
végérvényesen törölje, feltéve, hogy a törlés kizárását, 
illetve az adat kezelését nem jogszabály írja elő. 

Tájékoztatáshoz való jog Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése 
előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének 
módjáról. 

 
A hírlevélről bármikor leiratkozhat az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu e-
mailcímre küldött levelével. Ebben az esetben a hírlevél-küldéssel kapcsolatos személyes 
adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból. 
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Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf.2. 

 

 e-mail: oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu 

 web: semmelweis.hu/oktatasmodszertan 

 

4. Jogorvoslat 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés során megsértettük a személyes adatok 
védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel 
rendelkező szerveknél az alábbiak szerint: 
 

Adatvédelmi tisztviselő neve Dr., PhD Trócsányi Sára 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége adatvedelem@semmelweis-univ.hu 

 
 

Név Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon +36 (1) 391-1400 

Fax +36 (1) 391-1410 

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap http://naih.hu 

 
Az érintett továbbá az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó 
adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen az illetékes bírósághoz 
fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 
megsértésével kezeli. 
 
5. További információk 
 
Adatvédelmi incidensek 
 
Az Oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési Központ minden szükséges technikai és 
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat 
tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 
elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az 
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf.2. 

 

 e-mail: oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu 

 web: semmelweis.hu/oktatasmodszertan 

 

 
Az adatkezelés módja 
 
A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
 
Megfelelés a Semmelweis Egyetem szabályzatainak 
 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megfelel a 
Semmelweis Egyetem hatályos Adatvédelmi Szabályzatának. 


