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1. A tájékoztató célja, érvényessége 

A tájékoztató célja, hogy kellő ismereteket nyújtson a kutatási projekt során által alkalmazott, az Ön 

személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. Jelen tájékoztató 2020. 03. 26. 

napjától visszavonásig érvényes. Az adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a tájékoztatót 

szükség szerint módosítsák, és a módosított szöveget az érintettek számára hozzáférhetővé tegyék. Az 

adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása az adatkezelők képviselőinek hatáskörébe tartozik. 

 

Biztosítjuk arról, hogy az adatkezelés során betartjuk az adatvédelemre vonatkozó általános, és 

specifikus jogszabályi rendelkezések előírásait, így különösen 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 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) 

rendelete (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”), az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), az 

egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény (továbbiakban: “Eüak.”), valamint a Pécsi Tudományegyetem belső adatvédelmi 

szabályzatainak rendelkezéseit. 

 

2. Az adatkezelő megnevezése 
 

Név: Pécsi Tudományegyetem  

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Jenei Zoltán kancellár 

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Általános Orvostudományi Kar 

Képviselő: Dr. Nyitrai Miklós 

Kapcsolattartó neve: Dr. Czapári Dóra 

Telefonszám: +36302525893 

E-mail cím: adatvedelem@pte.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD 

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672 

Egészségügyi adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Románcz Erzsébet 

Elérhetőség: egeszsegugyiadatvedelem@pte.hu 

 

3. Az adatszolgáltatás önkéntessége 

 

Mind a kutatásban való részvétel, mind a szükséges személyes adatok megadása, és a hangrögzítéshez 

hozzájárulás is teljesen önkéntes, és az Ön döntésén alapul. Azonban szorosan összefüggenek, mert a 

kutatásban csak abban az esetben tud részt venni, amennyiben hozzájárul a szükséges adatok 

kezeléséhez. 

 
4. A kezelt adatok köre 

 

A kutatás során az alábbi adatok kezelésére kerülhet sor: beszélgetésről rögzített hangfelvétel, név, 

születési név, születési hely, születési idő, TAJ szám, irányítószám, telefonszám, beszélgetés során 

megadott adatai. 

 

 

 

 

 



5. Az adatkezelés célja 

 

Fenti adatait a kutatás adminisztrációjához, lebonyolításához, és az ezzel kapcsolatos tudományos és 

statisztikai elemzéshez fogjuk felhasználni, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

figyelembevételével. Az adatkezelés célja összhangban van az Eüak. 4. § (2) bekezdés d) pontjával.  

 

6. Az adatkezelés jogalapja 

 

Miután a kutatás az Ön önkéntes hozzájárulása mellett folytatható csak le, az adatkezelés jogalapja is az 

Ön hozzájárulása lesz (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a) pont, valamint 9. cikk  (2) 

bekezdés b) pont). 

 

7. Az adatkezelés időtartama 

 

A kutatással összefüggő személyes adatait a Pécsi Tudományegyetem a kutatás lezárását követően a 

kutatási engedélyben, a jogszabályokban és a belső szabályzatokban rögzített meghatározott ideig őrzi 

meg. 

 

8. Profilalkotás 
 

Biztosítjuk arról, hogy a kutatás során megadott adatait nem használjuk fel profilalkotásra, vagyis 

adatainak személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére. 

 

9. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek 

 

A kutatás során személyes adatait az adatvédelmi szabályok szigorú betartásával, kizárólag a 

vizsgálatvezető orvos és a kutatásban közreműködő dolgozók ismerhetik meg, adatkezelő szervezeti 

rendszerén belül kialakított hozzáférési rendszer szerint, a feladatellátáshoz szükséges mértékben, és 

őket titoktartási kötelezettség is terheli. 

 

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 

A megadott adatainak tárolásához szükséges szoftvert a Tanszlációs Medicina Alapítvány, a szoftver 

üzemeltetéséhez szükséges informatikai szolgáltatásokat a Digital Kft., a tárhelyet pedig az  UpCloud 

biztosítja. A hívások fogadásához szükséges call centert a VCC Live Hungary Kft. bocsátja 

rendelkezésünkre.  

 

Transzlációs Medicina 

Alapítvány 

Digital Kft. UpCloud VCC Live Hungary 

Kft. 

6725 Szeged, Pálfy 

utca 52/D. 

6723 Szeged, 

Csongrádi sgt.83. 

Eteläranta 12, 6. krs, 

FI-00130 Helsinki, 

Finland 

1123 Budapest, 

Nagyenyed u. 8-14., 

szentesiai@gmail.com digital@digital.co.hu hello@upload.com, 

tel:+358 9 4272 0661, 

uplcoud.com 

info@vcc.live    

 

10. Adattovábbítás 

 

Az Ön személyes adatai nem kerülnek harmadik személyek, és más címzettek számára továbbításra. 

 

11. Adatbiztonsági intézkedések 

 



A kutatás során gondoskodunk az adatok biztonságáról, és megtesszük azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, 

illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A kutatás során a kockázatarányos adatvédelem elvének 

megfelelően fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. A megteszünk továbbá mindent annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve 

semmisüljenek meg.  

 

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz a jogszabályi, és belső 

szabályzatok előírásoknak megfelelően személyes adatait zártan kezeljük, az álnevesített adatokat pedig 

biztonságos elektronikus adatbázisban tároljuk. A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott 

adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának 

20-22. §§-ban, valamint az Egyetem Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében. 

 

12. Az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek 

 

12.1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

Önnek joga van az adatkezelést megelőzően az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információ 

megismerésére, hogy hozzájárulását megfelelő tájékoztatás alapján, minden befolyástól mentesen, 

önként tudja megadni.  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, írásban vagy 

hangfelvétel útján visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

12.2. Hozzáférési jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés teljes időtartamában az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

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

folyamatban van, jogosult arra, hogy a betegtájékoztatóban részletezett (illetve az általános adatvédelmi 

rendelet 15. cikk (1) bekezdés szerinti) valamennyi kérdésről ismételten felvilágosítást kapjon.  

Az Ön kérésére az adatkezelő a jelen kutatás tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön 

rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

 

12.3. Helyesbítéshez való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy kérje a vizsgálatvezető orvos közreműködésével az Önre vonatkozó pontatlan, 

vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. 

 

 

12.4. Törléshez való jog 

 

Bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult kérni adatkezelőtől a személyes adatai törlését. Az 

adatkezelő csak az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (1) bekezdésben felsorolt indokok 

valamelyike alapján köteles elvégezni az adatok törlését, illetve a jogszabályban meghatározott 

esetekben a törléshez való jog korlátozható. Amennyiben élni kíván ezzel a jogával az adatvédelmi 

kapcsolattartó segítségére lesz Önnek. 

 

12.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön jogosult a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a 

korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 



jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni. 

 

12.6. Adathordozhatósághoz való jog 

 

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikk alapján Ön jogosult lehet arra is, hogy az Önre vonatkozó, 

és a kutatás során 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 akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat 

a rendelkezésére bocsátotta.  

 

12.7. Tiltakozáshoz való jog 

 

A tiltakozáshoz való jog a jelen kutatás során megvalósuló adatkezelés jogalapja (önkéntes hozzájárulás) 

esetében nem releváns az Ön szempontjából. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes 

adatok kezelésére – az Ön hozzájárulásán túlmenően – tudományos és történelmi kutatási célból, vagy 

statisztikai célból kerülne sor, akkor a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhatna az Önre 

vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat 

végrehajtása érdekében van szükség. 

 

13. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem esetén  

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön kérelemének beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával 

kapcsolatos intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

 

Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmének megfelelő formában, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet 

bírósági jogorvoslati jogával. 

 

14. Kérelem benyújtásának módja 

 

Amennyiben az adatkezeléssel és a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatosan merül fel kérdése, illetve 

kérelmet kíván benyújtani fenti jogai érvényesítése érdekében, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a 2. 

pontban megnevezett adatvédelmi kapcsolattartóval, vagy az adatvédelmi, illetve egészségügyi 

adatvédelmi tisztviselővel. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetősége van elektronikus levél küldésére, 

akkor kérelmét az alábbi e-mail címre küldje: adatvedelem@pte.hu 

 

Személyes adatai biztonsága érdekében fontos, hogy a fenti jogokat csak akkor tudja gyakorolni, ha 

(írásbeli, szóbeli, vagy elektronikus úton benyújtott) kérelme során személyazonosságát hitelt 

érdemlően igazolja. 

 

15. További jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben nem sikerülne az Ön adatkezeléssel kapcsolatos kéréseivel kapcsolatosan sikeresen 

együttműködnünk, az alábbi további jogorvoslati lehetőségekre szeretnénk felhívni szíves figyelmét. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 

telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) Ön bejelentéssel 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 
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http://www.naih.hu/


foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is. 

 

Kelt: Pécs, 2020. 03. 26.  

 


