
 
 

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

 

1. A szabályzat célja 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ 

(székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2., adószáma: 15329808-2-42); a továbbiakban: Adatkezelő, 

által üzemeltetett http://www.emk.semmelweis.hu/szocialis_vezetokepzes honlapon (a 

továbbiakban: Weboldal) elérhető regisztráció működtetésével összefüggő adatkezelésre terjed ki.  

A jelen adatkezelési szabályzat a weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a 

Szociális Vezetőképzésre való regisztrációjához kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. 

Az adatok kezelését és feldolgozását az Adatkezelő végzi.   

Az adatokat a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzéssel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás 

fenntartására és a képzésekkel kapcsolatos megkeresésekre használjuk. 

 

2. Irányadó  jogszabályok és jogi irányítási eszközök 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:  

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó 
személyek vezetőképzéséről 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 

A Semmelweis Egyetem adatvédelmet és az informatikai biztonságot érintő szabályzatai (elérhetőség: 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/adatvedelmi-szabalyzat/, valamint 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/informatikai-biztonsagi-szabalyzat/) 

 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

3.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - 

különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy 

vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

http://www.emk.semmelweis.hu/szocialis_vezetokepzes
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/adatvedelmi-szabalyzat/


 
 

 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 

3.3  különleges adat: 

a) *  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 

vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre 

vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

3.4 bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények 

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az 

érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

3.5 közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma 

alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint 

a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

3.6 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

3.7 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

3.8 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

3.9 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

3.10 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj1idce88


 
 

 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése; 

3.11 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

3.12  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

3.13 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

3.14  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

3.15 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

3.16 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

3.17 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

3.18  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 

szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

3.19 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

3.20 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 

adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

3.21 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

3.22  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

3.23 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió 

és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam 

között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

3.24 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

3.25  kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is 

tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az 

adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a 

harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő 

vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú 

kötelezettségvállalása útján biztosítja; 



 
 

 

3.26 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

 
4. Az adatkezelő megnevezése 

 

Semmelweis Egyetem 

Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Postacím: 1428 Budapest, Pf.2. 

Telefonszám: 06-1/459-1500 

Adószáma: 15329808-2-42 

Adatkezelési nyilvántartási száma:  

 

 

5. A kezelt személyes adatok köre 

A regisztráció során a Felhasználó kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 

Személyes adatok 
 Vezetéknév  
 Keresztnév 
 Születési név 
 Anyja neve 
 Születési hely 
 Születési idő 

Személyes elérhetőségek 
 Irányítószám 
 Település 
 Cím 
 Házszám 
 Email 
 Telefonszám 

Munkahely adatok 
 Beosztás 
 Fenntartó neve 
 Fenntartó címe (Irányítószám) 
 Fenntartó címe (Település) 
 Fenntartó címe (Közterület) 
 Fenntartó címe (Házszám) 



 
 

 

Fenntartó típusa 
 Egyházi 

 Egyéb 

Munkavégzés helye (Fenntartó címén vagy Fenntartó telephelyén)? 
Ha a Fenntartó telephelyén, akkor kérem ezeket az adatok is megadni. 

 Telephely neve: 

 Telephely Irányítószáma: 

 Telephely Települése: 

 Telephely Közterület neve: 

 Telephely Házszáma:  

Ön szerint milyen képzésre kötelezett?  
 Nem tudom 
 Alap 
 Mester 

 

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 

 

6.1 Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a 

fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében a jelen adatvédelmi szabályzat előzetes 

megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet 

kipipálásával – illetőleg a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 

6.2 Az adatkezelés célja a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzésén való részvétel. A 

regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi 

felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az Felhasználó azonosítását, a 

szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgálja.  

 

6.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a kapcsolattartás, statisztika-készítés, az 

informatikai rendszer technikai fejlesztése. 

 

6.4 Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely regisztrált személy nyilvántartási 

számának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott nyilvántartási számról 

kizárólag ő veszi igénybe a szolgálatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott 

nyilvántartási számmal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a 

felhasználót terheli, aki a nyilvántartási számot regisztrálta. 

 



 
 

 

7. Az adatkezelés időtartama 

 

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak 

törléséig, azaz a képzésre hivatalosan beadott jelentkezés időpontjáig tart. A regisztráció során 

rögzített adatok megváltoztatását a regisztrált a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” hajthatja 

végre. A regisztráció törlését a regisztrált kérvényezheti, majd az Adatkezelő elbírálás után törölheti. 

Az Adatkezelő a regisztráció során birtokába jutott adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. 

 

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre 

8.1 Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak 
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé. 

8.2. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályban kötelezően 

meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A regisztráltak adatait 

átadjuk az Emberi Erőforrások Minisztériumának. 

 

9. A Felhasználó jogai 

9.1 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó 
személyes adatokról. 

9.2 A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, tovább arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg az adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja 
meg a kért tájékoztatást. 

9.3 Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Semmelweis Egyetem 

Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Postacím: 1428 Budapest, Pf.2. 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő 
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 

9.4 A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését 
kérni. Egyes adatait a Felhasználó a honlapon maga helyesbítheti, egyéb esetekben az Adatkezelő a 
kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a jogszabályok 
lehetőséget adnak rá, törli, ez esetben azok nem lesznek újra 
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján 
szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges 
időtartamig megőrzi. 



 
 

 

 

10. Egyéb rendelkezések 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

10.1 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

10.2 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
céljára történik; 

10.3 az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint 
a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 
jog érvényesítése érdekében. 

10.4 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni: 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
Székhely:  1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax:   +36 (1) 391-1410 
Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:  http://naih.hu 
 


