Adatkezelési tájékoztató
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2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
2.1. Meghívó kiküldése a rendezvényre
kezelt személyes adatok köre és forrása

az adatkezelés célja

Név, pecsétszám, e-mail cím.

A XIII. Magyar Fogorvosnapok tájékoztatófelkészítő szakmai rendezvényre történő
részvételre való felhívás.

A személyes adatok a hírlevél adatbázisból
származnak.

2.2. A szakmai rendezvényre történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
kezelt személyes adatok köre

az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a rendezvényre jelentkező
személyekkel
való
kapcsolattartás,
meggyőződés a belépésre való jogosultságról
valamint
a
rendezvénnyel
kapcsolatos
információk átadása.
rendezvényen résztvevők számának és körének
igazolása

Név, pecsétszám, postai cím, a részvételi
szándék
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2.3
kezelt személyes adatok köre

az adatkezelés célja
•
A
konferencia
rendezvény
népszerűsítése azon fogorvosok számára is, akik
eddig nem vettek részt hasonló eseményen. A
felvételeken látható nagyrésztvevőszám, a többi
tagot is a következő eseményen való részvételre
ösztönözhet.
•
A tagi szolgáltatások keretében
megrendezett esemény dokumentálása, a
tagdíjak felhasználásának transzparenciája
érdekében.
A
felvételek
segítségével
megkérdőjelezhetetlenül dokumentálható egy
ilyen esemény megvalósulása.
•
A MOK FTESZ presztízsének növelése
egy nívós rendezvény bemutatásával
•
Az lapban és a weboldalon közölt
beszámoló képi illusztrálása, a hangulat
megfelelő visszaidézése érdekében

A résztvevőkről készült tömegfelvételen az
érintett képmása

Automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés és profilozás az adatkezelés során nem történik.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintettről készült felvételeket kivéve a (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a rendezvényre
történő meghívók kiküldése, illetve az arra jelentkező személyek adatai kapcsán a regisztrációt
követően a személyes adatok kezelése a MOK FTESZ közérdekű feladatainak végrehajtásához
szükséges. Az érintettről készült felvételek esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

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).
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4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái2
A MOK FTESZ részére adatfeldolgozóként az összes, informatikai támogatást nyújtó cég - ide értve
a regisztrációt is -, a Localinfo Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.), amely a rendezvény
lezárultát követően adja át a személyes adatokat a MOK FTESZ-nek.
A MOK FTESZ nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet
részére személyes adatokat.
5. A személyes adatok tárolásának ideje
A jelen tájékoztatóban ismertetett célokból a MOK FTESZ a személyes adatokat 2027.012.301-ig
kezeli.
A tömegfelvételek az éves beszámoló részeként közérdekű archiválásra kerülhetnek.
A MOK FTESZ honlapján közzétett képek – amennyiben nem kerülnek közérdekű archiválásra,
akkor 2024-ig kerülnek megőrzésre.
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1. Határidő
A MOK FTESZ az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.
6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a MOK FTESZ-től
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• a MOK FTESZ
- milyen személyes adatait; milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél
miatt;
- mennyi ideig
kezeli;
továbbá, hogy
• a MOK FTESZ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
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A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.
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•
•

milyen forrásból származnak a személyes adatai;
a MOK FTESZ alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a MOK
FTESZ köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés,
illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a MOK FTESZ
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a
helyesbített adat pontosságát, a MOK FTESZ a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről
az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatai kezelését a MOK FTESZ korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a MOK FTESZ arra az időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ha álláspontja szerint a MOK FTESZ a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a MOK FTESZ-nek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
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A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelések közül az érintett azok vonatkozásában élhet az adatok
törléséhez való jogával, amely nem a MOK FTESZ közfeladatainak elvégzéséhez szükséges.
7. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a MOK FTESZ a személyes adatainak kezelése során megsértette
a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor javasoljuk, hogy először a MOK TTESZ-hez
forduljon panaszával, amelyet mielőbb orvosolunk. Ha ezzel mégsem elégedett:
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
-

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a MOK FTESZ székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
oldalon. A MOK FTESZ székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel.
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