
A Semmelweis Egyetem  

S z e n á t u s á n a k 

 

101/2011. (IX. 29.) számú 

h a t á r o z a t a  

 

a Semmelweis Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának módosítása 

 

 

 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (12) bekezdésében biztosított 

hatáskörében az Adatvédelmi Szabályzat módosítására benyújtott előterjesztést egyhangú 

állásfoglalással jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 

 

A Semmelweis Egyetem Adatvédelmi Szabályzata a következő melléklettel egészül ki: 

 

 „Mellékletek 

 

 

Semmelweis Alumni adatkezelési szabályzat 
 

1. Szabályozási háttér  

A Semmelweis Alumni adatokat az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvénynek illetve az Semmelweis Egyetem 

adatkezelési szabályzatának megfelelően a következő főbb jellemzőkkel végzi. 

 

2. Az adatkezelő neve, az adatkezelés terjedelme  

Az adatkezelő a Semmelweis Egyetem. 

Az adatkezelő az adatközlő hozzájárulása függvényében adatfeldolgozásra és 

adattovábbításra is jogosult. 

 

3. Az adatkezelő címe  

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Semmelweis 

Egyetem a jogszabály előírásainak megfelelően adatkezelőként nyilvántartásba vételét kérte 

az Adatvédelmi Biztos Hivatalában. Az adatkezelés elektronikusan vagy papír alapon történik.  

 

5. A kezelt adatok köre, forrása és az adatkezelés célja 



 

A központilag kezelt adatok köre 

Név (előtag, vezetéknév, keresztnév) 

Születési név, dátum 

Anyja neve 

Levelezési cím (ország, város, irányítószám, további cím adat) 

E-mail cím (1,2) 

Telefonszám (1,2) 

Elsődleges kapcsolat jellege (diák, oktató, előadó, kutató) 

Elsődleges kapcsolat kezdete, vége 

Képzés nyelve 

Kar / Szak 

Diploma sorszám és dátum 

Jelenlegi munkahely neve, címe 

 

Az adatok forrása 

Az adatokat a tagok a jelentkezéskor kötelesek megadni az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon, vagy a http://alumni.semmelweis-egyetem.hu holnapon található 

regisztrációs felületen, illetve az arra rendszeresített elektronikus formanyomtatványon 

emailen. Jelen adatkezelési szabályzat a Semmelweis Alumni hivatalos honlapján 

megismerhető és letölthető. 

 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés a Semmelweis Alumni mozgalom kialakítását és folyamatos működtetését 

célozza, a kezelt adatokat a Semmelweis Egyetem a Semmelweis Alumni tagok közötti és a 

tagok és az Semmelweis Egyetem közötti kapcsolattartás elősegítése érdekében használja fel 

(pl. hírlevelek küldése, fontosabb eseményekről értesítés, tájékoztató stb), de azokat nem adja 

ki harmadik félnek, kivéve ha az egyes tagok ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak. 

 

Közösségi portálon való megjelenés 

A Semmelweis Közösség Portálon elhelyezett olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek a 

központilag kezelt adatok között is megtalálhatók, a portálon, más elektronikus módon történő 

vagy papír alapú regisztrációval – mely magába foglalja jelen szabályzat elfogadását – portál 

felhasználója kifejezetten hozzájárul azok központi kezeléséhez. 

 

Reklámok 

A Semmelweis Alumni a kezelt adatokat nem használja üzletszerű reklámozási 

tevékenységhez. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a tagok számára olyan 

információkat juttasson el – a tagok korlátozott vagy teljes körére vonatkozóan - melyek a 

Semmelweis Egyetem céljainak megvalósulását elősegíthetik. Különösen ezen információk 

közé tartozik hírlevél formájában a Semmelweis Egyetem rendezvényeiről, fontosabb szakmai 

hírekről, eseményekről stb. történő tájékoztatás. 

  

6. Az adatkezelés időtartama  

Az adatkezelés időtartama korlátlan. Ha a tag a Semmelweis Alumni tagságát - szándékát 

önkéntes döntése alapján az adatkezelő számára elküldött, egyértelműen kifejező üzenet révén 

- megszüntetni kívánja, az adatfeldolgozó a tag ilyen értelmű üzenetének beérkezésétől 

számított 2 munkanapon belül törli az adatokat (lásd még 9. pont) 

Amennyiben bármely kezdeményezés nyomán megállapítható, hogy a Semmelweis Alumni tag 

jogosulatlanul jelentkezett be (pl. soha nem volt hallgatója, oktatója vagy kutatója az 

http://alumni.semmelweis-egyetem.hu/


Egyetemnek és jogelődjeinek), az adatkezelő határozata alapján az adatfeldolgozó a tag 

valamennyi adatát haladéktalanul törli.  

 

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége  

Az Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a 

tagok előzetes e-mailen történő értesítése mellett, és más helyben szokásos módon 

egyoldalúan módosítsa. 

  

8. A Semmelweis Alumni tagok jogai a személyes adataik kezelésével kapcsolatban; a 

személyes adatok törlése 

Személyes adataik kezeléséről a tagok az adatkezelőtől tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő 

kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet visszaigazolható elektronikus 

vagy papír alapú formában kell az adatkezelőhöz eljuttatni, amire az érintett 8 munkanapon 

belül ugyanilyen módon választ kap.  A tagok e-mailben a születési időre és anyja nevére 

vonatkozó adatok feltüntetésével kérhetik valamennyi adatuk, vagy adatiak egy részének 

törlését, vagy megváltoztatását. A tagok a következő email címen kérhetnek tájékoztatás 

adatai kezeléséről, illetve kérhetik azok törlését: 

alumni-iroda@semmelweis-univ.hu 

  

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek  

A Semmelweis Egyetem Alumni tagok jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvény 

valamint a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján a magyar 

bíróságok előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 

Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).” 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelősök: Dr. Stubnya Gusztáv főigazgató 

    Dr. Rigó Kinga Rektori Hivatalvezető 
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