Adatkezelési tájékoztató
Szakdolgozói Tudományos Napon történő képzéshez és a jelentkezők nyilvántartásához
szükséges adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő
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Adatkezelő neve: Uzsoki Utcai Kórház
Adatkezelő képviselője: Dr Ficzere Andrea
Adatvédelmi tisztviselő: Varga Ferenc
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36 30 200-5155; eib@uzsoki.hu
Az adatkezelés célja: Felnőttképzési kapcsolattartás, szerződéskötés, nyilvántartás
Az adatkezelés jogalapja: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
Az adatkezelésben kezelt adatok célja és köre
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2.1

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a rendezvényre jelentkező személyekkel való kapcsolattartás (regisztráció),
valamint a képzésen való részvételhez szükséges információk összegyűjtése a kreditek
elszámolásához, szükség esetén a hatóságok felé történő továbbításhoz.
2.2

Az adatkezelés során kezelt adatok köre

Résztvevő/jelentkező:


neve;



születési neve;



édesanyjának születési neve;



születési helye;



születési dátuma.

Ezenkívül: E-mail cím; telefonszám; állampolgárság; legmagasabb iskolai végzettség; működési szám;
2.3

A szakmai képzésen történő megjelenéshez kapcsolódó jelenléti ív kitöltése és képfelvételek
készítése

Kezelt személyes adatok köre: megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal kiegészülve a
névvel és aláírással a jelenléti ívhez kapcsolódóan.
Automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés és profilozás az adatkezelés során nem történik.
3

Az adatkezelés jogalapja

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény vonatkozó részei és ehhez kapcsolódóan az
érintettek azonosítása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet továbbiakban: GDPR) a 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.
3.1

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre

Az érintett önszántából megadott adatai.
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3.2

A személyes adatok címzettjei

Az Uzsoki Utcai Kórház vezetője és helyettesei, a szerződéses jogviszonyból származó kötelmek
oktatás-szakmai, jogi és pénzügyi megfelelőségére, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére köteles
munkavállalók, továbbá könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói.
A képzésre való jelentkezéssel, az abban való részvétellel, teljesítésének megkezdésével az érintett
hozzájárul ahhoz, hogy az Uzsoki Utcai Kórházzal kötött felnőttképzési szerződése tartalmi elemei,
ideértve a szerződésben szereplő személyes adatai is, hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz
kötött adatkezelési tevékenységet végezhessenek az Uzsoki Utcai Kórház arra feljogosított
munkatársai.
A Uzsoki Utcai Kórház gazdálkodási és tájékoztatói kötelezettsége okán a személyes adatok
adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek más arra illetékes szerveknek is. pl.: ellenőrző hatóságnak.
Az adatkezelő a képzéssel összefüggésben nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely
nemzetközi szervezet részére személyes adatokat.
3.3 A személyes adatok tárolásának ideje
A személyes adatok tárolásának és kezelésének időtartama: a felnőttképzési dokumentumok
keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napja.

3.4

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését kérni, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen
(amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban nem
a megfelelő módon kezelné). A fent megnevezett érintett jogokról az adatkezelő mindenkor
érvényben lévő adatvédelmi szabályzatában olvashat (lásd https://www.uzsoki.hu/adatvedelem).
További, illetve bővebb információ az Uzsoki Utcai Kórház honlapján (https://www.uzsoki.hu/)
olvasható.
3.5
4

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől
számított legfeljebb 30 napon belül teljesíti köteles. Az adatkezelő szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és annak számszerűségét, ezt a határidőt további 60 nappal
meghosszabbíthatja. Jogorvoslathoz való jog

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy értesítse intézményünket, így
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, kérjük értesítse
erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
4.1

Köszönjük megtisztelő figyelmét!
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