Adatkezelési tájékoztató
a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ munkavállalói és gyermekei adatainak az UIA
02-239 SASMOB azonosító számú projekt keretében megvalósított gyermekrajz-pályázat
kapcsán felmerülő tájékoztató célú felhasználásához
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JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

1. BEVEZETÉS
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, mint Adatkezelő(k) eleget téve az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a
rendelkezéseinek, – és összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásaival – ezúton
tájékoztatjuk az érintetteket az adatainak tájékoztató célú felhasználásának vonatkozásában történő adatkezelésről.
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a alapján az alábbiakban meghatározott
jelentéssel bírnak:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható
természetes személy; jelen esetben a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ munkavállalói és a gyermekrajzpályázatban résztvevő gyermekei(k);
külső személy: a Szegedi Tudományegyetemmel, munkaviszonyon kívüli szerződéses jogviszonyban álló vagy más
módon kapcsolatba kerülő természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
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 adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

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;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1.
a)
b)
3.2.

A kezelt személyes adatok köre:
munkavállaló neve, email címe, telefonszáma
munkavállaló rajzpályázatban résztvevő gyermekének, gyermekeinek neve, életkora.
Az adatkezelés célja:

A jelen Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező személyes adatok kezelésének célja:
a)

A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ munkavállalóinak tájékoztatása a SZTE Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás Facebook oldalán, valamint a Klinikai
Központ épületein belül elhelyezett plakátokon, továbbá a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) és Volánbusz
Zrt. által rendelkezésre bocsájtott járművek oldalán, jól láthatóan elhelyezze a nyertes pályaművet az azt készítő
gyermek nevének és életkorának megjelenítésével. Az adatkezelés során a pályaművek hátoldalára a
rajzpályázatban résztvevő gyerekek által feltüntetett munkavállalói szülő neve és elérhetősége a
kapcsolatfelvételre szolgál a rajzpályázattal kapcsolatos eredmények és tájékoztatások megvalósítására.

A jelen Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező személyes adatok felhasználásra kerülhetnek különösen:
a)
3.2.1.

az Adatkezelő online felületein (Facebook, intranet); sajtótermékekben történő megjelenés útján.
Tájékoztatás

Az Adatkezelő(k) tájékoztatás célból az alábbi személyes adatokat kezeli(k):
a)
b)
3.2.2.

munkavállaló neve, telefonszáma, e-mail címe
a munkavállaló rajzpályázatban résztvevő gyermekének neve és életkora.
Azonosítás, kapcsolattartás

Az Adatkezelő(k) azonosítás céljából az alábbi személyes adatokat kezeli(k):
a) munkavállaló neve, telefonszáma, e-mail címe
b) a munkavállaló rajzpályázatban résztvevő gyermekének neve és életkora
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartás céljából az alábbi személyes adatokat kezeli(k):
a) munkavállaló neve, telefonszáma, e-mail címe
3.3.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (1) bekezdése és a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 72. §-a szerint az érintett hozzájárulása.
3.4.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig, valamint a felhasználással összefüggő célok megvalósulásának
időtartamáig, de legfeljebb a UIA 02-239. SASMOB azonosító számú projekt zárásáig (2021. január 31.) tart.

4. AZ ADATKEZELÉSRE, ADATFELDOLGOZÁSRA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK
4.1.

Adatkezelő(k):

a) Adatkezelő neve: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Adatkezelő levelezési címe: 6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.
Adatkezelő e-mail címe: office.elnok@med.u-szeged.hu
Adatkezelő honlapja: www.klinikaikozpont.u-szeged.hu

4.2.

Adatfeldolgozó(k):

Szegedi Közlekedési Társaság (nyilvántartási szám: xxxxxx; adószám: xxxxxx; levelezési cím: xxxxx.; e-mail cím:
xxxxx; honlap: www. http://szkt.hu), mint a nyertes pályaművek járművekre történő kihelyezéséhez szükséges
grafikai munkálatok elvégzője.
Volánbusz Zrt. (nyilvántartási szám: xxxxxx; adószám: xxxxx; levelezési cím: xxxxx; e-mail cím: xxxxxx; honlap:
https://www.volanbusz.hu, mint a nyertes pályaművek járművekre történő kihelyezés elvégzője.
Mediamotion Kft. (nyilvántartási szám: xxxxxx; adószám: xxxxxx; levelezési cím: xxxxx.; e-mail cím: xxxxx; honlap:
www. http://szkt.hu), mint a nyertes pályaművek járművekre történő kihelyezéséhez szükséges gyártási, kivitelezési
munkálatok elvégzője.

4.3.
4.3.1.

Az adatok megismerésére jogosultak:
Tájékoztatás

A tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak:
az Adatkezelő(k), mint munkáltató, Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatás, valamint Klinikai Központ Elnöki Hivatal
munkatársai, és a nyertes pályaművek kiválasztásában közreműködő zsűri tagjai, mint munkavállalók, a SAS Mob
projekt SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részéről megbízott projektmenedzsere, valamint a további
Adatkezelő illetékes munkatársai jogosultak.
Szeged érintett utazóközönsége, lakossága, mint célközönség, a járművekre kihelyezett rajzok alkotóinak nevének és
életkorának megismerésére jogosult.
4.3.2.

Azonosítás, kapcsolattartás

Az azonosítás, kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak:
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás, valamint az Elnöki
Hivatal munkatársai, és a nyertes pályaművek kiválasztásában közreműködő zsűri tagjai, mint munkavállalók, valamint
a SAS Mob projekt SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részéről megbízott projektmenedzsere.

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatokat:
a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ tárolja.
Az adatok elektronikus formátuma a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szerverén kerülnek tárolásra, a szervert
a Szegedi Tudományegyetem üzemelteti.

Az Adatkezelők, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás
során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelők és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés,
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelők a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez
rendelhetők.
Az Adatkezelők informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés,
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, és a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető
a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT
6.1.
6.1.1.

Az Infotv. alapján
Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
közérthető formában adják meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelők
költségtérítést állapítanak meg.
6.1.2.

Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll.
Az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha:
a) kezelése jogellenes,
b) az érintett kéri,
c) a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki,
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Ha az Adatkezelők az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közlik a helyesbítés, zárolás vagy

törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
6.1.3.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez,
vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
6.2.
6.2.1.

A Rendelet alapján
A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását
bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű
megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására Adatkezelők e-mail címére, küldött e-mailben vagy postai
úton az Adatkezelők levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.
6.2.2.

Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az
Adatkezelők az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatják.
6.2.3.

Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelők akadályoznák ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
6.3. A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött,
az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja.
Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
6.4.

Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelők meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30
napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Honlap:
www.naih.hu

