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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 
 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Semmelweis Egyetem (székhely: 1085 Budapest, 

Üllői út 26., Adószám: 15329808-2-42) által üzemeltetett http://www.ikrek.semmelweis.hu 

honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető regisztráció működtetésével, illetve az 

ikerkutatásokkal összefüggő adatkezelésre terjed ki. 

A jelen adatkezelési szabályzat a http://www.ikrek.semmelweis.hu  weboldalon a látogatók 

által önkéntes hozzájárulással megadott, Magyar Ikerregiszterbe való regisztrációra, a 

honlapon belépést követően kutatásokra és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására 

és kezelésére vonatkozik. 

 

Adatkezelő és feldolgozó: Semmelweis Egyetem 

székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

nyilvántartási száma: 35907/2017 

adószáma: 15329808-2-42 

email: ikerregiszter@semmelweis-univ.hu 

telefon: +36 1 459-1443 

képviselője: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos kutatásvezető 

 

Az adatkezelésért és adatfeldolgozásért felelős: Semmelweis Egyetemen Magyar Ikerregiszter 

projekt kutatásvezetője, ill. azok a személyek, akiknek a kutatásvezető engedélyt adott, a 

személyes és különleges adatok védelme tiszteletben tartásával. 

Vonatkozó jogszabályok 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint végzi. Ezek közül a jelen dokumentum kiadásakor a legfontosabbak az 

alábbiak: 

 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi 
Rendelet, vagy GDPR) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

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

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a 

továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). 

 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 
(https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf) 



2 

 

 

Adatkezelési alapelvek a Magyar Ikerregiszter adatkezelése során 
 

A személyes és különleges adatok: 

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 

kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GEPR 89. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 

a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést 

meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és 

szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

A www.ikrek.semmelweis.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és 

időtartama 
 
Az adatkezelő megnevezése: Semmelweis Egyetem Magyar Ikerregiszter 
 
Az adatkezelés megnevezése: Magyar Ikerregiszter  

 
Az adatkezelés célja: A Magyar Ikerregiszterbe való regisztráció, a kutatásban való részvétel, 
a kutatásokkal kapcsolatos megkeresés, ill. a Magyar Ikerregiszter hírlevélre 
feliratkozottakkal kapcsolattartás. 
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Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja, személyes adatok különleges 

kategóriájába tartozó adatok esetében a  GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a kutatás 

befejezéséig, 2029. december 31-ig, vagy az érintett törlési kéréséig tart. 

A tényleges adatkezelés helye: 1082 Budapest, Üllői út 78/a 
 
Az adatkezelés automatizáltsága: gépi, papír 

 
Az adatok törlési határideje: Az adatokat a kutatás végeztével töröljük. A regisztráló ill. 
feliratkozó önkéntes törlési kérelmét bármikor önállóan megteheti. 
 
Az érintettek köre: a honlapon regisztrált valamennyi érintett. 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 
 
Semmelweis Egyetem 

székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

nyilvántartási száma: 35907/2017 

adószáma: 15329808-2-42 

email: ikerregiszter@semmelweis-univ.hu 

telefon: +36 1 459-1443 

képviselője: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos kutatásvezető 

 

Az adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet és az Infotv rendelkezésein alapszik. A 

Semmelweis Egyetem adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a 

vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az Általános adatvédelmi rendelet, az 

Infotv., a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény rendelkezéseire. 

Minden adatkezelés a Semmelweis Egyetem adatvédelmi szabályzatával (A Semmelweis 

Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

szóló szabályzata, http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/a-

semmelweis-egyetem-adatvedelmi-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresere-iranyulo-

igenyek-teljesitesenek-tovabba-a-kotelezoen-kozzeteendo-adatok-nyilvanossagra-

hozatalanak-rendjerol-szolo-szabalyz/, ) összhangban történik. 

 

Az adatfelvétel során feltett kérdésekre egy független Etikai Bizottság jóváhagyását adta. 

Semmelweis Egyetem etikai engedély (TUKEB) száma: 280/2014, címe: "Kapcsolatfelvétel 

magyarországi felnőtt ikerpárokkal",  valamint 18 év alatti ikerpárokra TUKEB engedély 

száma: 280-2/2014. Illetve CEU Etikai engedély száma: 2014-2015/3 

Az intézmény kutatásetikai bizottsága:  

Semmelweis Egyetem Tudományos Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) 

Elnökének neve: Prof. Dr. Sótonyi Péter 

Elérhetősége: 1091 Budapest Üllői u. 93. (SE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet). 

 

 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/a-semmelweis-egyetem-adatvedelmi-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresere-iranyulo-igenyek-teljesitesenek-tovabba-a-kotelezoen-kozzeteendo-adatok-nyilvanossagra-hozatalanak-rendjerol-szolo-szabalyz/
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/a-semmelweis-egyetem-adatvedelmi-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresere-iranyulo-igenyek-teljesitesenek-tovabba-a-kotelezoen-kozzeteendo-adatok-nyilvanossagra-hozatalanak-rendjerol-szolo-szabalyz/
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/a-semmelweis-egyetem-adatvedelmi-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresere-iranyulo-igenyek-teljesitesenek-tovabba-a-kotelezoen-kozzeteendo-adatok-nyilvanossagra-hozatalanak-rendjerol-szolo-szabalyz/
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/a-semmelweis-egyetem-adatvedelmi-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresere-iranyulo-igenyek-teljesitesenek-tovabba-a-kotelezoen-kozzeteendo-adatok-nyilvanossagra-hozatalanak-rendjerol-szolo-szabalyz/
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Az adatkezelés célja, hogy a Magyar Ikerregiszter jövőbeni kutatásokra a regisztrált iker 

személyeket és hozzátartozóikat megadott adataik alapján megkereshesse és invitálhassa 

kutatásra. A megadott személyes és különleges adatatokat a honlap adminisztrációjához, a 

kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez, esetleges kutatásokhoz, mindig csak az ahhoz 

mindenkor szükséges mértékben használjuk fel az adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetett 

meghatározott időtartamban. 
 
Jogorvoslat 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 

törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. 

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad 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. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés 

célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a 

bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
 
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés 

céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

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

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

 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 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 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen 
– annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az 

adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 
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tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet 

élni: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 


