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Semmelweis Egyetem  

Magyar Ikerregiszter 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 

a személyes és különleges adatok kezeléséről 
 

Tisztelt Felhasználó! 

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat. Szeretnénk, hogy biztonságban érezze magánszféráját, ezért az 

alábbiakban előzetes tájékoztatást nyújtunk Önnek a Magyar Ikerregiszter adatkezelési gyakorlatáról. 

A www.ikrek.semmelweis.hu honlap üzemeltetője, a Semmelweis Egyetem, melynek székhelye: 1085 

Budapest, Üllői út 26., nyilvántartási száma: 35907/2017, adószáma: 15329808-2-42, Magyar 

Ikerregiszter képviselője: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos kutatásvezető (a továbbiakban: adatkezelő). 

A jelen tájékoztató az ikrek.semmelweis.hu honlapot felhasználók által megadott személyes adatok 

kezelésének és védelmének elveit tartalmazza. 

A tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: 

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

GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.)  

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

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás 

adatvédelmi követelményeiről 

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/, 

http://ikrek.semmelweis.hu 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  

 

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei: 
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 

Magyar Ikerregiszter képviselője: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos kutatásvezető 

 

Az adatbázishoz a kutatásban részt vevők férhetnek csak hozzá rendszergazdai jogosultsággal, erre 

engedélyt a kutatás vezetője adhat. A felhasználói hozzáféréssel rendelkezők csak a saját megadott 

adataikra látnak rá, más adataira nem.  

 

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (Infotv.), GDPR 6. cikk (1) a) pontja, személyes 

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

alapszik. A Semmelweis Egyetem adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a 

vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját 

szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
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szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény, és az Infotv. rendelkezéseit. 

Minden adatkezelés a Semmelweis Egyetem adatvédelmi szabályzatával 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", 18 év alattiakkal kapcsolatos kiegészítés: 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). 

 

2. Fogalom meghatározások 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

2.  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az 

uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

8.  „felhasználó”: az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapjára regisztrál és ennek 

keretében megadja az alábbi pontban felsorolt adatait. A felhasználó felelős az általa megadott 

adatokért. 

9.  „különleges adat”: 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. 
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10. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 

minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett 

biológiai minta elemzéséből ered; 

11. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról; 

 

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
A személyes 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”). 

 

4. Adatkezelési tevékenységeink bemutatása az adatkezelési célok szerint 
4.1. Kapcsolatfelvétel, regisztráció, hírlevélre feliratkozás, stb. 

 

1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név, e-mail cím, telefon, felhasználónév, jelszó, ikerség, 

nem, születési datum, édesanyja leánykori neve  
Kapcsolattartás, azonosítás. 

Személyes és különleges, egészségügyi és genetikai 

adatok (ikerség, személyes és szocio-demográfiai 

adatok, családi állapot, családdal kapcsolatos kérdések, 

antropometriai adatok, dohányzási szokások, 

egészséggel kapcsolatos adatok, kutatások során 

biológiai minta elemzéséből eredő genetikai adatok) 

Adminisztáció, adatbázisba bekerülés a 

4.1.3. pontban meghatározott 

időtartamon belül, kutatási célból való 

megkeresés (minden egyes kutatásra 

külön engedély vonatkozik), 

kutatásokban való részvétel 

Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása. 
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Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

Amikor felkeresi honlapunkat, webszerverünk alapértelmezett módon többek között eltárolja 

- az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó adatokat, 

- azt a weboldalt, amelyről kiindulva felkeres minket, 

- azokat a weboldalakat, amelyeket nálunk megtekint, 

- látogatásának dátumát, valamint 

- biztonsági okokból, pl. a weboldalaink elleni támadások felismerése érdekében, hét napig 

azt az IP-címet, amelyet kiutalt Önnek az internetszolgáltatója. 

Az IP-cím kivételével csak akkor kerül sor személyes adatok tárolására, ha ezeket Ön, például 

regisztrálás, felmérés, pályázati kiírás keretében, illetve egy szerződés lebonyolítása érdekében 

közli velünk. 

 

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 adatatokat 

- a honlap adminisztrációjához, 

- a kapcsolattartáshoz, 

- hírlevél küldéséhez, 

- esetleges kutatásokhoz, 

mindig csak az ahhoz mindenkor szükséges mértékben használjuk fel. A személyes adatokat 

adatfeldolgozás során anonimizáljuk, azaz a meghatározott természetes személlyel való 

összekapcsolhatóságat megszüntetjük. A természetes azonosító adatokat kizárólag az ikerség 

meghatározására és a testvérrel/testvérekkel való azonosításra, valamint későbbi kutatásokra 

használjuk fel (pl. az érintett édesanyjáról szóló további kérdésekkel nem kapcsoljuk össze) az 

alábbiakban meghatározott időtartamban. 

 

Alábbi személyes adatokat használjuk fel az adatgyűjtés és adatfeldolgozás során: 

Személyes adat Különleges adat 

Név szemszín, arcbőr szín, hajszín, testmagasság, 

testsúly, has-, csípőkörfogat 

Lakcím méhlepény típusa 

Mobil-, lakástelefon, fax szám, email cím születési súly, születés hete, születéssel 

kapcsolatos adatok 

Nem, leánykori név, születési hely, születési 

dátum 

kutatások során biológiai minta elemzéséből 

eredő genetikai adatok 

Születési sorrend, ikerséggel kapcsolatos adatok dohányzással és alkoholfogyasztással 

kapcsolatos adatok 

Iskolai végzettség egészségi állapottal kapcsolatos adatok 

Fő aktivitás, munkakör, foglalkozás, kezesség daganatos és egyéb krónikus betegséggel 

kapcsolatos adatok 

Életszínvonal műtétekkel kapcsolatos adatok 

Családi állapot, gyermekekkel, szülőkkel, 

ikertestvérrel, élettárs/házastárssal kapcsolatos 

adatok 

gyógyszerezéssel kapcsolatos adatok 

 panaszokkal kapcsolatos adatok 

 

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi 

tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a 

Magyar Ikerregiszter jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje. Az adatvédelmi 

tájékoztatóban foglaltak elfogadása mellett nyilatkozhat a regisztráló, hogy a Magyar Ikerregiszter 

hirlevelét kívánja-e megkapni vagy sem. 
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Amennyiben 18 év alatti személy kíván regisztrálni, a rendszer automatikusan szülői (iker 

hozzátartozója lehetőség) regisztrációra válta felület. A gyermekek adatainak kezelésére 

vonatkozóan mindkét szülői felügyelete gyakorló szülő közös döntése szükséges. 

 

A személyes adatokat elektronikusan, illetve papíralapú dokumentációban a legszigorúbb 

titoktartás mellett kezeljük és tároljuk. (Az elektronikus adatok tárolásához a jelenleg 

legmagasabb szintű, a banki tranzakciók titkosításához is használt AES-256-os eljárás kerül 

alkalmazásra, a papír alapú adatok szigorúan elzárva kerülnek tárolásra.) A kérdőívben szereplő, 

az ikreket, vagy családtagjaikat érintő társadalmi-demográfiai és egészségügyi adatoktól a 

személyes adataikat teljesen függetlenül, anonim módon, kódolt formában tároljuk. Az 

ikervizsgálatok során ez a kódszám szerepel majd a résztvevők személyes adatai helyett. A 

személyes adatok bármilyen nemű későbbi felhasználása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha 

a résztvevők ehhez, előzetes tájékozódás után, beleegyezésüket adják, mely természetesen szintén 

önkéntes. Az adatfeldolgozás folyamatos a 3. pontban meghatározott időtartamon belül, ám ha 

bármikor úgy dönt, visszavonja adatkezelési engedélyét, minden adatát 30 napon belül 

visszafordíthatatlanul beazonosíthatatlanná változtatjuk (anonimizáljuk). 

Az adatok csak összesített, szigorúan beazonosíthatatlan/anonim formában kerülnek közzétételre 

általában nemzeti és nemzetközi tudományos folyóiratokban.  

Az adatok feldolgozásához papíron aláírásával, elektronikusan a tájékoztató tartalmának 

megértését és annak konkrét elfogadását jelölve adhatja beleegyezését illetve beleegyezésének 

dátumát, miután a tájékoztatót elolvasta és az abban foglaltakat megértette.  

 

2. Az érintettek köre: A honlapon regisztrált valamennyi érintett. 

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

befejezéséig, 2029. december 31, valamint az érintett törlési kéréséig tart. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei:  

személyes adatokat az adatkezelő, kutatásvezető, ill. a kutatásban részt vevők kezelhetik, melyre 

engedélyt a kutatás vezetője adhat, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Hozzáférési jogosultságok: a rendszerben tárolt adatokhoz, adatbázishoz való hozzáférésekhez, 

jogosultságra a rendszergazda/adminisztrátor jogosult. 

A rendszerben a hozzáférési jogosultságok gyakorlása felhasználó név és jelszó alkalmazásával 

egyidejűleg történik. Minden felhasználó számára az adminisztrátor a betöltött munkakör, feladatkör 

alapján osztja ki a hozzáférésre engedélyezett informatikai erőforrásokat. Adminisztrátor felhasználó 

azonosító név és jelszó egyidejű alkalmazása mellett az adatbázisban lévő összes adatra rálát. A 

felhasználó csak a részére kiadott felhasználói azonosítóval történő bejelentkezés után férhet hozzá az 

előzetesen rögzített erőforrásokhoz. 

Tilos a hozzáféréssel kapcsolatos bármilyen információ és eszköz átadása más felhasználónak vagy 

harmadik félnek. Felhasználói fiók esetén a felhasználó cask saját megadott adatait láthatja. 

Felhasználói azonosítás nélkül nincs mód az adatbázisba belépni. A rendszerbe való belépést a 

hozzáférés ellenőrzése érdekében az adminisztátor naplózza, és annak alapján azt rendszeresen 

ellenőrzi. 

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése (GDPR szerint): 

- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést 

(15. cikk), azok helyesbítését (16. cikk), törlését („elfeledtetéshez való jog”: 17. cikk) vagy 

kezelésének korlátozását (18. cikk), és 

- tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (21. cikk), valamint 

- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz (20. cikk), továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 
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A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 

módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika, 1082 Budapest, Üllői út 78/a 

címen, 

- e-mail útján : ikerregiszter@semmelweis-univ.hu e-mail címen, 

 

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az 

Infotv. 5. § (1) bekezdése, 1992. évi LXVI. törvény 18. paragrafus (4) bekezdés a) és b) pontja. 

 

7. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: A Semmelweis Egyetem a Fővárosi 

Kormányhivatalt megkereste, hogy minden valószínűleg ikernek számító személynek egy levelet 

küldjön ki, melyben az Ikerregiszterre való csatlakozásra hívják fel a figyelmet. Az érdeklődő 

ikerpárok a Magyar Ikerregiszter honlapján (ikrek.semmelweis.hu), vagy postacímén (1082 

Budapest, Üllői út 78/a), vagy üzenetrögzítőjén adhatják meg személyes adataikat önkéntesen. 18 

év felettiek esetén minden iker, 18 év alatti személyek esetén az ikerpár szülei vagy gondviselői 

regisztrálhatnak.   

 

4.2. Az igénybe vett adatfeldolgozók 

 

Az Ön személyes adatait alapvetően saját magunk dolgozzuk fel. Abban az esetben, ha az 

adatfeldolgozásra kiszervezett tevékenység keretében kerül sor, úgy az adatfeldolgozó kizárólag a 

velünk kötött – titoktartási záradékot tartalmazó - szerződés és a tőlünk kapott utasítások alapján 

jogosult eljárni, önálló döntést nem hozhat. Az adatfeldolgozó tevékenységéért az adatkezelő 

felelős. 

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység és az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Tárhely-szolgáltató Technikai háttér biztosítása 

Semmelweis Egyetem, Informatikai Igazgatóság 

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Tel.: +36-1-459-1500/61500 

E-mail: titkarsag.informatika@semmelweis-

univ.hu 

 

Virtuális szerver biztosítás:  

DEJAHU Informatikai és Szolgáltató Kft. 

8621 Zamárdi, Csokonai utca 5 

web: http://deja.hu, email: info@deja.hu 

Semmelweis Egyetem, Informatikai Igazgatóság 

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Tel.: +36-1-459-1500/61500 

E-mail: titkarsag.informatika@semmelweis-

univ.hu 

 

Honlap szoftverfejlesztés:  

Dejahu Kft. 

Székhely: H-8621 Zamárdi, Csokonai utca 5 

E-mail: info@deja.hu 

Tel.: +36 30 962-5286 

2. A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

3. Az érintettek köre: A weboldalt használó/az adatkezelő által kezelt valamennyi érintett. 

4. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, technikai háttér biztosítása. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti 

megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az 

adatkezelés. 

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja, 1992. évi LXVI. törvény 18. paragrafus (4) bekezdés a) és b) pontja. 

7. Ellenőrzés 

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek 

betartását az adatkezelőnél adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek 

ellenőrizni.  

Az adatvédelmi ellenőrzés főbb szempontjai:  

mailto:ikerregiszter@semmelweis-univ.hu
mailto:titkarsag.informatika@semmelweis-univ.hu
mailto:titkarsag.informatika@semmelweis-univ.hu
http://deja.hu/
mailto:titkarsag.informatika@semmelweis-univ.hu
mailto:titkarsag.informatika@semmelweis-univ.hu
mailto:info@deja.hu
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a) az adatkezelés személyi feltételeinek megléte, az adatkezelést végző személyek felkészültsége, 

leterheltsége,  

b) az adatkezelés tárgyi feltételei rendelkezésre állása,  

c) annak vizsgálata, hogy az adatkezelő ismeri-e az adatkezelések jogalapját, célját, határidejét,  

d) az elektronikus és papíralapú adathordozók tárolása, biztonsága,  

e) az adatkezelés módja,  

f) a szervezeti egységekhez érkezett adatvédelmi megkeresésekre adott válaszok jogszerűsége,  

g) egyéb, adatvédelmet érintő rendszerek, különösen a beléptető, biztonsági kamerarendszer, 

valamint az elektronikus nyilvántartási rendszerek üzemeltetésének jogszerűsége.  

Az adatkezelőnél a kezelt adatok ellenőrzését a belső adatvédelmi felelős rendszeresen elvégzi. 

 

4.3. Cookie-k (sütik) kezelése 

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés 
Kezelt 

adatkör 

Munkamenet 

sütik (session) 

Az elektronikus 

kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az 

információs társadalmi 

szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 

CVIII. törvény (Elkertv.) 

13/A. § (3) bekezdése 

A vonatkozó 

látogatói 

munkamenet 

lezárásáig tartó 

időszak 

connect.sid 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával 

nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a 

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem 

menüpont beállításai alatt. 

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 

közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

 

4.4. Közösségi oldalak 

 

1. A kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi 

oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. A közösségi oldalakon 

szereplő bármely adat felhasználása az érintett külön engedélyén alapulhat. 

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a 

weboldalt. 

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, 

akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott 

közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így 

az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott 

közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
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5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

 

5. Az érintettek jogai 
1. A hozzáférés joga 

Ön, mint felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 
Ön, mint felhasználó, jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő 

– kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 
Ön, mint felhasználó, jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog  
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos 

indokaival szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog  
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

7. A tiltakozáshoz való jog  
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 

6.  Intézkedési határidő 
 

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított 1 

hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon 

belül tájékoztatja Önt. 
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Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

 

7. Az adatkezelés biztonsága 

 
7.1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelméhez szükséges technikai és 

szervezési intézkedéseket megtettük. 

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozására a regisztráció megerősítést igényel. 

A rendszerünket – a külső hozzáférés megakadályozása céljából – tűzfalak védik. 

Adminisztrációs felületeink kizárólag belső hálózatból érhetők el. 

Személyes adatait jelszóval védett formában, álnevesítve tároljuk. 

Az adatok véletlen megsemmisülését biztonsági mentésekkel akadályozzuk meg. 

 

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi tisztviselője:  

Dr. Trócsányi Sára igazgató, Semmelweis Egyetem Adatvédelmi és Betegjogi Központ 

Tel.: 06-1/224-1547 

Email: adatvedelem@semmelweis-univ.hu 

 

7.2. Hatásvizsgálat 

 

Amennyiben valamely új adatkezelési folyamat – annak jellegére, hatókörére, körülményeire, 

céljaira tekintettel - valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve, akkor az adatkezelés megkezdését megelőzően hatásvizsgálatot folytatunk le 

arra vonatkozóan, hogy az adatkezelési folyamat a személyes adatok védelmét hogyan érinti. 

Egymáshoz hasonló adatkezelési műveletek, amelyek hasonló kockázatokat jelentenek egyetlen 

egy hatásvizsgálat keretében is elvégezhetők. A hatásvizsgálatot az adatkezelő az adatvédelmi 

tisztviselő tanácsai alapján végzi. A hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de 

legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén gondoskodik a 

hatásvizsgálat felülvizsgálatáról, mely során a kockázatok értékelését újra elvégzi. A kockázatok 

felülvizsgálatát legalább 3 évente el kell végezni. 

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az Adatkezelő kötelezettsége továbbá a 

kockázatelemzés, amelynek lépései a következők:  

- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok azonosítása,  

- kockázati lista felállítása,  

- az egyes kockázatok valószínűsíthető fő okainak és várható negatív hatásainak meghatározása és 

- ezek alapján a preventív és a korrektív kockázatkezelési folyamatok kidolgozása. 

 

Szükséges a kockázatforrások feltárása, melyen belül meg kell határozni a kockázati preventív és 

korrektív célkezelés elemeit, az erőforrás-kezelés rendszerét és el kell különíteni az objektív és 

szubjektív kockázati elemeket. Az elemzés során el kell jutni a teljes kockázatértékelési rendszer 

kialakításáig, amelyben teljes kockázatpotenciál és kockázat prioritási sorrend (nem az intézkedési 

rendszerrel azonos) megállapítása kell, hogy megtörténjen. Az elemzés menetét és eredményeit 

írásba kell foglalni. 

 

A kockázatpotenciálnál meg kell határozni a valószínűség szempontjából  

- kicsi  

- közepes  

- és nagy bekövetkezésű kockázatokat,  

mailto:adatvedelem@semmelweis-univ.hu
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illetve horderő szempontjából  

- kicsi  

- közepes  

- és nagy horderejű kockázatokat.  

Ez a meghatározás alapozza meg a későbbi kockázatkezelési eljárás módját mind a preventív, 

mind a korrektív eljárás tekintetében. A kockázatelemzés végrehajtásáról az adatvédelmi 

tisztviselőt tájékoztatni kell. 

 

8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 

incidens jellegét, és közölni kell – amennyiben van - az adatvédelmi tisztviselő vagy a további 

tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi 

incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az 

adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az 

adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 

különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 

elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

 

9. Adatvédelmi incidens bejelentése 

 
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 24 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Semmelweis Egyetem 

adatvédelmi tisztviselőjének, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik 

meg 24 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 

10.  Jogérvényesítési lehetőségek 
 

1. Bármilyen, az adatkezeléshez kapcsolódó kérdéssel, észrevétellel megkereshetők az adatkezelő 

munkatársai az ikerregiszter@med.semmelweis-univ.hu e-mail címen. 

2. 2. Az érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal közvetlenül a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

mailto:ikerregiszter@med.semmelweis-univ.hu
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Telefon: +36 -1-391-1400 

honlap: www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

3.  Az érintett – jogainak megsértése esetén – bírósághoz fordulhat. A kereseti kérelem elbírálása 

a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az 

érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

Budapest, 2021. január 18. 

 

        Semmelweis Egyetem Magyar Ikerregiszter  
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