
sor szám adatkezelési cél kategór iája adatkezelés megnevezése
 nyilvántar tási r endszer   

megnevezése
adatkezelői tekevékenység 

minősége
adatkezelő megnevezése   

adatkezelő vezetőjének neve, 
elér hetősége 

adatvédelmi tisztviselő neve, 
elér hetősége

szer vezeti egység neve, 
elér hetősége

szer vezeti egység 
felelős vezetője

hozzáfér ésr e jogosult 
személyek neve és beosztása

adatkezelés 
helye  

az ér intettek kategór iai a kezelt személyes adatok kategór iai 
a kezelt különleges személyes 

adatok kategór iái
az adatok for r ása adatkezelés célja

adatok kezelésének jogalapja GDPR 6. 
c ikke szer int

amennyiben az adatkezelés jogalapja 
jogszabály, annak pontos 

megnevezése

különleges adatok kezelésének 
jogalapja GDPR 9.c ikke szer int

amennyiben az 
adatkezelés jogalapja 

jogszabály, annak pontos 
megnevezése

adatkezelés módszer e 

elektr onikus 
adatkezelés esetén az 
adatkezelő r endszer  

megnevezése

adatkezelési 
műveletek 

adatok  általános kezelési ideje adatok  ter vezett  tör lési időpontja   
adatbiztonság ér dekben alkalmazott 
általános fizikai védelmi  intézkedések 

adatbiztonság ér dekben alkalmazott 
általános logikai védelmi  intézkedések 

adatvédelmi incidens 
lehetséges kockázatai 

r endszer es adatszolgáltatás 
c ímzettje 

adattovábbítás 
jogalapja

továbbított adatok kör e

adatfeldolgozó,  vagy adatfeldolgozásr a 
megbízást adó, illetve közös adatkezelő 

neve
c íme

adatfeldolgozással 
ér intettek kategór iái

adatfeldolgozással ér intett személyes, 
különleges személyes adatok  kategór iái

adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozási tevékenység

1 egységes azonosítás és 
belépés az egyetem különböző 
rendszereibe (pl. Moodle, 
Zoom, Kaltura)

SeKA (Semmelweis 
Egyetem Központi 
Azonosítás) rendszerben 
tárolt adatok

Semmelweis Egyetem 
Központi Azonosítás 
adatbázisa

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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím, Neptun-kód, szervezeti egység, kar, 
képzés nyelve, Novell-azonosító, IP-cím,
személyazonosító kérdésekre adott válaszok (kedvenc 
háziállat, legjobb gyerekkori barátja, legkedvesebb 
tanár, melyik tanárát utálta legjobban, melyik 
történelmi személyiséggel találkozna legszívesebben, 
születési város, legkevésbé kedvelt étel, kedvenc film, 
főhős neve a kedvenc könyvében, kedvenc autómárka, 
kedvenc csapat, kedvenc együttes/énekes, kedvenc 
regényíró, kedvenc étel, partnere beceneve, 
gyerekkorában a kedvenc tévéműsora)

- 3. személy egységes azonosítás és 
belépés az egyetem 
különböző rendszereibe 
(pl. Moodle, Zoom, 
Kaltura)

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: autómatizált Semmelweis 
Egyetem Központi 
Azonosítás 
központi címtára

rögzítés SeKA-hozzáférés generálása, 
az ezzel kapcsolatos  
ügyintézés ideje alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

EduID föderáció keretein 
belül más tagintézmény 
részére

csatlakozási 
szerződés, 
föderációs 
szabályzat

név, e-mail-cím, 
Neptun-kód, 
szervezeti egység, 
kar, képzés nyelve

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (KIFÜ)
1134 Budapest, Váci út 35.

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

- felhasználás

2 azonosítás és belépés a Szak- 
és Továbbképzési Központ által 
nyújtott e-learning 
szolgáltatásokba (SePA)

SePA - Semmelweis 
Posztgraduális 
Azonosítás

Semmelweis 
Posztgraduális 
Azonosítás adatbázisa

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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

szak- és 
továbbképzésben 
résztvevők

név, e-mail-cím, bejelentkezési név, orvosi pecsétszám, 
IP-cím

- 3. személy azonosítás és belépés a 
Szak- és Továbbképzési 
Központ által nyújtott e-
learning szolgáltatásokba 
(SePA)

b)szerződés teljesítése, megkötése gépi: 
számítástechnikai

Semmelweis 
Posztgraduális 
Azonosítás címtára

rögzítés SePA-hozzáférés generálása, 
az ezzel kapcsolatos 
ügyintézés  alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

3 az e-learning rendszer 
(Moodle) megfelelő működése 
(itc.semmelweis.hu) graduális 
képzésekhez

a Moodle-ben tárolt 
adatok

Moodle e-learning 
rendszer

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

SeKA-azonosító, név, e-mail-cím, település, ország, 
profilkép, szervezeti egység, egyéb megadott szöveges 
információk
oktatással összefüggő adatok (pl. felvett vagy oktatott 
kurzusok, teszteken elért pontszámok, kurzusaktivitás 
naplója)
IP-cím
a platform használatából eredő logok

- érintett az e-learning rendszer 
(Moodle) megfelelő 
működése

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: autómatizált Moodle rögzítés kurzuslétrehozás, 
felhasználókezelés, illetve az 
adatokkal kapcsolatos 
ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

4 az e-learning rendszer 
(Moodle) megfelelő működése 
(postgrad-
cme.semmelweis.hu) szak- és 
továbbképzéshez

a Moodle-ben tárolt 
adatok

Moodle e-learning 
rendszer

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

SePA-azonosító, név, e-mail-cím, település, ország, 
profilkép, szervezeti egység, egyéb megadott szöveges 
információk
oktatással összefüggő adatok (pl. felvett vagy oktatott 
kurzusok, teszteken elért pontszámok, kurzusaktivitás 
naplója)
IP-cím
a platform használatából eredő logok

érintett az e-learning rendszer 
(Moodle) megfelelő 
működése (postgrad-
cme.semmelweis.hu) 
szak- és 
továbbképzéshez

b)szerződés teljesítése, megkötése gépi: autómatizált Moodle rögzítés kurzuslétrehozás, 
felhasználókezelés, illetve az 
adatokkal kapcsolatos 
ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

5 az archív e-learning rendszer 
megfelelő működése 
(https://itc-
old.semmelweis.hu/moodle/)

a Moodle-ben tárolt 
adatok

Moodle e-learning 
rendszer

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

SeKA-azonosító, név, e-mail-cím, település, ország, 
profilkép, szervezeti egység, egyéb megadott szöveges 
információk
oktatással összefüggő adatok (pl. felvett vagy oktatott 
kurzusok, teszteken elért pontszámok, kurzusaktivitás 
naplója)
IP-cím
a platform használatából eredő logok

- érintett az e-learning rendszer 
(Moodle) megfelelő 
működése

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: autómatizált Moodle rögzítés kurzuslétrehozás, 
felhasználókezelés, illetve az 
adatokkal kapcsolatos 
ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

6 a videokonferencia-rendszer 
megfelelő működésével az 
oktatás támogatása

a Zoomban tárolt adatok Zoom 
videokonferencia-
rendszer

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím, profilkép, IP-cím, eszközinformációk
kép- és hangfelvételek
a platform használatából eredő logok

érintett a Zoom videokonferencia-
rendszer megfelelő 
működése

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: autómatizált Zoom rögzítés Zoom-hozzáférés generálása, 
az ezzel kapcsolatos 
ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

Zoom - https://zoom.us/privacy
55 Almaden Blvd FL 6
San Jose , CA, 95113-1608
United States

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím, profilkép, IP-cím
kép- és hangfelvételek

rögzítés

7 a videotárhely megfelelő 
működésével az oktatás 
támogatása

a Kalturában tárolt 
adatok

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím, profilkép, IP-cím, elhelyezkedés, cím
feltöltött tartalom
a platform használatából eredő logok

érintett a  Kaltura videotárhely 
megfelelő működése

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: autómatizált Kaltura rögzítés Kaltura-hozzáférés 
generálása, az ezzel 
kapcsolatos ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

Kaltura - 
https://corp.kaltura.com/privacy-
policy/
250 Park Ave S FL 10
New York , NY, 10003-1402
United States

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím, profilkép, IP-cím, 
elhelyezkedés, cím
feltöltött tartalom
a platform használatából eredő logok

rögzítés

8 a Moodle, a Zoom és a Kaltura 
rendszerek helpdeskjének 
megfelelő működése, oktatók 
és hallgatók támogatása

az OTRS ügyfélszolgálati 
rendszerben tárolt 
adatok

OTRS ügyfélszolgálati 
rendszer

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók, szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

Ha hallgató: a bejelentő neve, Neptun-azonosítója, 
további, a kéréssel kapcsolatos információk
Ha dolgozó: a bejelentő neve, kar, szervezeti egység, 
levelezési cím a központi levelezési rendszerben és az 
ahhoz tartozó login név, egyéb e-mail-cím, további, a 
kéréssel kapcsolatos információk

érintett a Moodle, a Zoom és a 
Kaltura rendszerek 
helpdeskjének megfelelő 
működése

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: 
számítástechnikai

OTRS 
ügyfélszolgálati 
rendszer

rögzítés ügyintézés ideje alatt Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - -

9 statisztikák készítése a Moodle 
e-learning rendszer adataiból, a 
platform hatékonyságának 
javítása

az IntelliBoard 
programban tárolt 
adatok

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók, szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

oktatással összefüggő összesített adatok (pl. felvett 
vagy oktatott kurzusok, teszteken elért pontszámok, 
kurzusaktivitás naplója)
a Moodle platform használatából eredő logok

érintett statisztikák készítése a 
Moodle e-learning 
rendszer adataiból

f) jogos érdek gépi: 
számítástechnikai

IntelliBoard átalakítás statisztikák készítésének 
ideje alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

IntelliBoard: 
https://intelliboard.net/policy, 20 
Aspetuck Ln Monroe , CT, 06468-5204
United States

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók, szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

oktatással összefüggő összesített 
adatok (pl. felvett vagy oktatott 
kurzusok, teszteken elért 
pontszámok, kurzusaktivitás naplója)
a Moodle platform használatából 
eredő logok
az IntelliBoard-felhasználó neve, e-
mail-címe és jelszava

átalakítás

10 statisztikák készítése a Moodle 
e-learning rendszer adataiból, a 
platform hatékonyságának 
javítása

a Google Analytics-ben 
tárolt adatok

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók, szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

IP-cím, weboldal látogatottsági adatai, ország érintett statisztikák készítése a 
Moodle e-learning 
rendszer adataiból

f) jogos érdek gépi: 
számítástechnikai

Google Analytics gyűjtés statisztikák készítésének 
ideje alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

Google Analytics: 
https://policies.google.com/privacy?
hl=hu
Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4
DUBLIN , 4
Ireland

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók, szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

IP-cím (anonim), weboldal 
látogattsági adatai, ország, nem, 
életkor, érdeklődési körök

gyűjtés

11 oktatók tájékoztatása az e-
learning rendszert érintő 
hírekről

Moodle szerkesztő 
tanárok listája

Moodle szerkesztő 
tanárok listája

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím 3. személy oktatók tájékoztatása az 
e-learning rendszert 
érintő hírekről

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: 
számítástechnikai

lists.semmelweis-
univ.hu

tárolás tájékoztató e-mailek 
kiküldésének során

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

12 oktatók tájékoztatása az e-
learning rendszert érintő 
hírekről

Zoom-felhasználók 
listája

Zoom-felhasználók 
listája

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók

név, e-mail-cím 3. személy oktatók tájékoztatása az 
e-learning rendszert 
érintő hírekről

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: 
számítástechnikai

lists.semmelweis-
univ.hu

tárolás tájékoztató e-mailek 
kiküldésének során

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

13 egyéni segítségnyújtás e-
learning témában (OTRS-
rendszeren kívül)

egyéni konzultáción 
részt vevő munkatárs 
adatai

egyéni konzultáción 
részt vett munkatársak 
nyilvántartása 
(levelezés)

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói), külsős 
oktatók, szak- és 
továbbképzésben 
részt vevő diákok

név, e-mail-cím, telefonszám, szervezeti egység, SeKA 
login név

érintett egyéni segítségnyújtás e-
learning témában (OTRS-
rendszeren kívül)

c) jogi kötelezettség Nftv 11. §  SZMSZ I. könyv. I. rész 
39. § (1)

gépi: 
számítástechnikai

GroupWise felhasználás egyéni konzultáció ideje alatt Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

14 segítségnyújtás e-learninggel 
kapcsolatos ügyekben

a Neptunban tárolt 
adatok

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai az adott 
konzultáción felmerülő 
adatokra
szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői az adott 
konzultáción felmerülő 
adatokra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

a Semmelweis 
Egyetem polgárai 
(munkatársai és 
hallgatói)

a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, 
születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, 
tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, 
elektronikus levélcíme

a hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa, 
keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja, 
a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami 
támogatottsága és munkarendje, a képzés 
befejezésének várható időpontja, a hallgató 
tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett 
félévek, igénybe vett támogatási idő, a hallgatói 
jogviszony szünetelésének ideje

a képzés során megszerzett és elismert kreditek, 
beszámított tanulmányok

érintett segítségnyújtás e-
learninggel kapcsolatos 
ügyekben

c) jogi kötelezettség Nftv 43. § (2) a)
SZMSZ III. könyv 2. rész 4. § (4), 

gépi: 
számítástechnikai

Neptun lekérdezés ügyintézés ideje alatt Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

15 e-learning rendszer megfelelő 
működése

tantárgyigénylő űrlapra 
beérkezett kérelmek

tantárgyi igénylések 
nyilvántartása

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

szervezet egység vezetője 
valamennyi adatra 
(ellenőrzés), 
szervezeti egység 
informatikusai valamennyi 
adatra, szervezeti egység 
ügyintézői, 
oktatásmódszertani 
szakértői valamennyi 
adatra (adminisztráció) 

1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

egyetemi oktatók és 
munkatársak

oktató neve, e-mail-címe, SeKA-azonosítója, telefonos 
elérhetősége
tantárgy neve, Neptun-kódja, kategóriája és féléve

- érintett az e-learning rendszer 
(Moodle) megfelelő 
működése - 
tantárgyigénylés

c) jogi kötelezettség 2012. évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről (Mt.) 42. § (2) a)

gépi: 
számítástechnikai

Google Forms felhasználás tantárgy létrehozásának ideje 
alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

Google Forms 
https://policies.google.com/privacy?
hl=hu
Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4
DUBLIN , 4
Ireland

egyetemi oktatók 
és munkatársak

oktató neve, e-mail-címe, SeKA-
azonosítója
tantárgy neve, Neptun-kódja, 
kategóriája és féléve

gyűjtés

16 levelezőlisták működésének 
biztosítása

levelezőlista-
szolgáltatás működése 
(lists.semmelweis-
univ.hu)

levelezőlisták 
adatainak 
nyilvántartása

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

informatikai vezető 1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

egyetemi oktatók és 
munkatársak

név, e-mail-cím - érintett levelezőlisták 
működésének biztosítása

c) jogi kötelezettség 2012. évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről (Mt.) 42. § (2) a)

gépi: 
számítástechnikai

lists.semmelweis-
univ.hu

tárolás a hozzáférés biztosítása, 
valamint az  ezzel kapcsolatos 
ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -

17 szervezeti egységek fájljainak 
tárolása és megosztása

fájltároló rendszer 
működtetése (net-
tar.semmelweis.hu)

NextCloud fájltároló és -
megosztó szoftver

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

Prof.Dr. Merkely Béla rektor 
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 

Oktatásfejlesztési, -
módszertani és -
szervezési Központ
Székhely: 1089 
Budapest, Nagyvárad 
tér 4. 
Postacím: 1085 
Budapest, Üllői út 26. 
(1428 Budapest, Pf. 2.)
Telefonszám: +36-20-
670-1747
Honlap: 
https://semmelweis.hu
/oktatasmodszertan/ 
E-mail: 
oktatasmodszertan@m
ed.semmelweis-univ.hu

Dr. Kiss Levente, 
kiss.levente@m
ed.semmelweis-
univ.hu, +36-20-
384-5765

informatikai vezető 1096 
Budapest, 
Nagyvára
d tér 4. 

egyetemi oktatók és 
munkatársak

név, e-mail-cím, feltöltött fájlok - érintett szervezeti egységek 
fájljainak tárolása és 
megosztása

c) jogi kötelezettség 2012. évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről (Mt.) 42. § (2) a)

gépi: 
számítástechnikai

net-
tar.semmelweis.hu

tárolás a hozzáférés biztosítása, 
valamint az  ezzel kapcsolatos 
ügyintézés alatt

Az irat keletkezésekor hatályos 
iratkezelési szabályzat 
mellékletét képező Irattári terv 
szerint 
(jelenleg:K/26/2021/VI.4. 
számú szabályzat) 

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

A Semmelweis Egyetem
K/16/2020 (VII.29.) számú 
az Információbiztonsági Szabályzata 
szerint

rendelkezés 
elvesztése

- - - - - - -


