Magyar Onkológusok Társasága®
- MOT® Adatvédelmi Tájékoztató
A GDPR (General Data Protection Regulation, az EU 2016/679. számú rendelete) 2018. május 25-én lép
hatályba.
A rendelet hatályba lépésével az Unió területén minden szervezet - így pl. az intézmények, az egyéni
vállalkozók, a gazdasági társaságok, a civil szervezetek, stb. - adatkezelőnek minősül, aki, vagy amely személyes
adatokat kezel, mint pl. az alkalmazottak adatai, tagok adatai, szerződésekben szereplő személyes adatok,
honlapon található adatgyűjtő tartalom megléte (pl. hírlevélre feliratkozás stb.). Így kötelező a GDPR
rendelkezéseinek történő megfelelés.
Az adatvédelemre vonatkozó jelenleg hatályos hazai szabályokat a 2011. évi CXII. törvény,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény tartalmazza, ennek módosítása
a közeljövőben várható
A MOT® adatkezelési és adatvédelmi szabályzata ennek megfelelően kiegészítésre, módosításra, közlésre kerül.
I.
A MOT® a GDPR-ban megfogalmazott alábbi alapelvek szerint jár el a személyes adatok kezelése során
- jogszerűség, tisztességesség, átlátható adatkezelés
- célhoz kötöttség
- adattakarékosság
- személyes adatok pontossága, naprakészsége
- korlátozott tárolhatóság elve
- adatkezelés módja: megfelelő technikai és szervezési intézkedések a megfelelő biztonság
érdekében
- a fenti elveknek megfelelő adatkezelési szabályok betartása és a megfelelés igazolása
II.
Alapfogalmak, értelmező rendelkezések
1.
Személyes adat
név, lakcím, személyigazolvány száma, anyja neve, esetleg adóazonosító, TAJ szám, minden olyan adat,
amellyel adott személy azonosítható (azaz közvetlenül vagy közvetetten létrehozható a kapcsolat az adat és a
személy között), pl. telefonszám, e-mail cím, a céges e-mailcím is, ha a személy neve szerepel benne,
bankszámlaszám, fénykép, stb.
2.
Az adatkezelés célja:
• a tagok tájékoztatása, kapcsolattartás, a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek
gyakorlása, (pl. közgyűlési meghívó, tagdíjértesítés, stb.)
• tagnyilvántartás
• tagdíjjal kapcsolatos nyilvántartás
• a működéssel kapcsolatos szerződések kötése
• pályázatok
• támogatások folyósítása
• munkavállaló foglalkoztatása
• a társaság hivatalos lapja, a Magyar Onkológia tagokhoz történő eljuttatása
• weboldal működtetése
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
• az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
• az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges
2.
Adatkezelő
- maga a Társaság
3.
Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
így különösen.:
- a társaság adminisztrációs tevékenységét ellátó megbízottja, alkalmazottja
- a társaság könyvelését ellátó könyvelőiroda vagy személy
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- a társaság weboldalának gondozója
- a web-tárhely szolgáltatója
- lapkiadó
- külső közreműködő, vállalkozó
III.
A szabályzat időbeli, személyi, tárgyi hatálya
Időbeli hatály:
A szabályzat és a jelen tájékoztató visszavonásig érvényes, annak tartalma a vonatkozó jogszabályok módosítása
esetén változtatandó.
Személyi hatály:
kiterjed az adatkezelőre, adatfeldolgozóra, valamint azon természetes személyekre, akiknek adatait kezelik
Tárgyi hatály:
azon papíralapú és elektronikus dokumentumok, melyek személyes adatot tartalmaznak
IV.
Az adatkezelő (a társaság) adatai, elérhetősége, az adatkezelésre felhatalmazott személy elérhetősége
Magyar Onkológusok Társasága®
1122 Budapest, Ráth György u.7-9.
e-mail: titkarsag@oncology.hu
tel.: 06-1-2248600/3844
felhatalmazott személy: titkárságvezető, elérhetősége azonos az adatkezelőével
A weboldal gondozója: Professional Publishing Kft, 1037 Budapest, Montevideo u.3/b., +36-1-430-4511
A web-tárhely szolgáltatója: Expertinit Kft., 2800 Tatabánya, Solymos Mihály u.2.C., +36-20-527-8001
V.
Az adatkezelés jogalapja
- hozzájáruló nyilatkozat
- szerződés
- adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
- az érintett létfontosságú érdekeinek védelme
- közérdekű feladat végrehajtása
VI.
A kezelt személyes adatok típusa, a kezelés időtartama
• tagnyilvántartáshoz: név, cím, e-mail cím, telefonszám, munkahely, pecsétszám
• tagdíjjal kapcsolatos nyilvántartáshoz, a könyvelőnél a tagdíjak befizetésével kapcsolatos
dokumentáció adatai, bankszámlakivonatok
• szerződések, amelyekben személyes adatok (is) szerepelnek
• munkavállaló foglalkoztatása esetén bér, Tb adatok, TAJ szám, adóazonosító,
bankszámlaszám, e-mail cím, lakcím
• a társasági weboldalon szereplő személyes adatok (pl. regisztrált felhasználók adatai)
Az adatkezelés időtartama az érintett adat típusától függ. Az adatkezelő az adatot törli, ha annak szükségessége
megszűnt (kivéve, ha az adat törlése jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés miatt kizárt, vagy kötelező
időtartamú /pl. számvitel/ továbbá jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme esetén).
Törölni kell az adatot akkor is, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását.
VI.
Az adatok hozzáférhetősége, az adatvédelem jellemzői
Fizikai adatvédelem
- papír alapú és elektronikus dokumentáció
- zárható és ténylegesen zárt, más által nem hozzáférhető hely
- jogosulatlan személy hozzáférhetőségének kizárása
Informatikai adatvédelem
- a számítógépek jelszavas védelme
- a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító egyéb intézkedések
- az adatállomány helyreállításának lehetőségeit biztosító intézkedések
- vírusvédelem, tűzfal, a számítógépek, szerverek fizikai védelme
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VII.
Az adatalany (érintett személy) jogai
a) hozzáférés joga
b) helyesbítés joga
c) törlés joga
a. kivételek: jogszabályon alapuló (pl. számviteli törvény)
b. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
c. közérdekből végzendő feladat végrehajtása
d) adathordozhatósághoz való jog
e) a korábbi (régi) adatkezelő kötelességei
Az adathordozást követően a régi adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az érintett úgy
rendelkezik, hogy most már csak az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. ha az érintett nem
rendelkezett, akkor az eredeti feltételek mellett tárolhatók az adatok a korábbi adatkezelő által.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult
- az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni, tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban,
- jogosult az adatait más adatkezelőhöz továbbítani,
- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megoldható.
Kivétel ezek alól a közérdekű vagy közhatalmi jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés.
Az adathordozhatósághoz való jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés és az
adatkezelő az érintett hozzájárulása vagy szerződéses jogalap alapján kezeli az adatokat.
Az adathordozást követően a régi adatkezelő köteles törölni az adatokat, ha az érintett úgy rendelkezik, hogy
csak az új adatkezelő szolgáltatásait kívánja használni. Ha az érintett nem rendelkezett, akkor az eredeti
feltételek mellett tárolhatók az adatok a korábbi adatkezelő által.
Az adathordozhatósághoz való jog és annak gyakorlása ingyenes.
Szerződések esetében nem illeti meg az adatalanyt a törléshez, tiltakozáshoz való jog, de megilleti az
adathordozhatósághoz való jog.
VIII.
Az adatvédelmi incidens
1.
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.
2.
a)
Tudomásszerzésnek az tekinthető, amikor az adatkezelő ésszerű mértékű bizonyossággal rendelkezik arról, hogy
olyan biztonsági esemény történt, amely személyes adatokkal kapcsolatos jogellenes műveletekhez vezethet.
Az adatkezelőnek azonnali vizsgálatot kell kezdeményeznie annak megállapítására, hogy történt-e adatvédelmi
incidens, és ha igen, milyen intézkedések szükségesek, illetve szükséges-e bejelentést tenni az adatvédelmi
incidensről.
Az incidenst az adatalanyok felé is közzé kell tenni, az érintetteket is étesíteni kell, ha az incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett(ek) számára. Ezt is az adatkezelőnek kell mérlegelnie.
b)
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül
be kell jelenteni a Hatóságnak, különösen, amennyiben az incidens az érintettek számára kockázattal jár (a
bejelentés esetleges mellőzésének okát dokumentálni kell). Nem kell bejelenteni a Hatóság részére, ha
valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek számára.
Az adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH részére történik, elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c)
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, abban fel kell tüntetni az incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
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IX.
Felelősségi, jogorvoslati, kártérítési kérdések
- az adatalany (érintett) jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál, ha megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendeletben foglaltakat,
- az adatalany (érintett) jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság döntésével szemben,
- jogosult a bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem a GDPR
rendeletben foglaltaknak megfelelően kezelték és ezzel megsértették a rendeletben foglalt jogait,
- aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítésre
jogosult az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az
adatkezelés által okozott károkért, egyetemleges felelősséggel tartoznak az érintett tényleges kártérítésének
biztosítása érdekében.
Adatvédelmi kifogás esetén az érintett elsősorban a társaságnál megbízott adatvédelmi felelőst keresi meg,
amennyiben eljárása nem vezet eredményre, vagy nem elintézhető a kérelme, ismertetni kell a bírósághoz
fordulás lehetőségét. Az eljárást a lakóhelye szerint illetékes bíróság, illetékmentesen és soron kívül folytatja le.
Az adatvédelmi hatóság bírságot szabhat ki, továbbá a teljes adatkezelés törlését is elrendelheti. A bíróság csak a
panaszos adatainak törlését rendelheti el.
X.
Az adatfeldolgozói szerződések megkötése
Adatfeldolgozói szerződést kell kötni azon közreműködőkkel, akik, vagy amelyik a személyes adatokhoz a
tevékenységük ellátása során hozzáférhetnek, így pl. a honlap üzemeltetőjével, könyvelővel, web-tárhely
szolgáltatójával, adminisztrátorral, külső szerződéses megbízottal, stb.
Az adatkezelő csak olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR
szerinti, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
XI.
Az adatvédelmi tájékoztató folyamatos karbantartása
Az adatvédelmi tájékoztató tartalmát az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és a jogszabályi változások
figyelembevételével módosítja, kiegészíti, különös tekintettel a hazai jogi szabályozás alakulására.
**************************
MINTA !
Adatkezelési tájékoztató, hozzájáruló nyilatkozat
Tisztelt Tagtársunk!
Ezúton tájékoztatjuk a 2018. május 25-én hatályba lépő és kötelezően alkalmazandó szigorúbb adatvédelmi
szabályozásról és egyben hozzájárulását kérjük személyes adatai kezeléséhez.
Az Európai Unió jogrendszerének történő megfelelés céljából szükségessé vált az Ön - megfelelő tájékoztatáson
alapuló - hozzájárulásának beszerzése annak érdekében, hogy személyes adatait továbbra is jogszerűen kezeljük.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy személyes adataira
- a Magyar Onkológusok Társasága tagságának nyilvántartásához,
- a folyamatos kapcsolattartáshoz, a társasági tájékoztató anyagok, a társaság hivatalos lapja, a Magyar
Onkológia Ön részére történő eljuttatásához,
- a weboldal működtetéséhez (a társasági weboldalon szereplő személyes adatok, a regisztrált
felhasználók adatai tekintetében),
- egyes, Önt érintő és a működéssel kapcsolatos szerződések kötéséhez,
- pályázatok elbírálása, támogatások folyósítása esetén, valamint
- az Ön tagsági jogai gyakorlásának biztosításához (pl. közgyűlés, tagdíj-nyilvántartás, számviteli
feladatok, banki ügyintézés, stb.)
van szükségünk.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és
kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
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A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Társaság a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek
megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
A MOT, mint adatkezelő az adatokat csak a fenti tevékenységek ellátása során adja át az adatfeldolgozó (pl.
adminisztrátor, könyvelő, weboldal-gondozó, web-tárhely szolgáltató, lapkiadó, kapcsolt vállalkozó) részére, az
adatfeldolgozókkal kötött ilyen irányú szerződés alapján. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó
törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott
terjedelemben.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy
társaságunk az Ön adatait tartalmazó dokumentációt a MOT székhelyén, Titkárságán papír alapon
zárható iratszekrényben, továbbá elektronikusan jelszóval védett számítógépen tároljuk
a tagsági viszony megszűnését követően a személyes adatokat is tartalmazó anyagok törlésre vagy
egyes esetekben archiválásra kerülnek 5 év időtartamra, az őrzés módja az előzőekben írtakkal azonos
az új EU-s adatvédelmi rendelet szerint Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésével
kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a MOT adatkezelési feladatokkal megbízott munkatársától
jogosult arra, hogy az esetleg pontatlanul rögzített adatokat helyesbítse, kiegészítse, kérheti adatainak
törlését ill. zárolását, e jogokkal a titkarsag@oncology.hu e-mail címre küldött levéllel élhet
az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetében ugyancsak az adatkezelőhöz, az előzőekben közölt
e-mail címen vagy a MOT postacímén (1122 Budapest, Ráth György u.7-9.) fordulhat a jogsérelem
orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy bírósághoz fordulhat.
a MOT (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait az adatvédelmi
jogszabályban foglaltaknak megfelelő gondossággal, biztonságosan kezeli, tárolja és archiválja,
valamint kizárólag a folyamatos kapcsolattartás és fent megjelölt célok érdekében használja fel.
A jelen dokumentum aláírásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a Magyar Onkológusok Társasága részére
közölt személyes adatai kezeléséhez, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre
jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, az Ön jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
Az adatok közlésével és a jelen irat aláírásával az adatkezeléshez történő hozzájárulását megadottnak tekintjük.
Együttműködését ezúton is köszönjük.
Tisztelettel:
Vágó Anikó Titkárságvezető
a Társaság adatkezeléssel megbízott ügyintézője
Elérhetősége:e-mail: titkarsag@oncology.hu
tel.: 06-1-224-8600/3844
postacím: 1122 Budapest, Ráth Gy.u.7-9.
Budapest,

. év …….. hó … napján

A tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez a fentiek szerint hozzájárulok. Adatváltozás
esetén ezt a tényt az adatkezelőnél – a változást követő 15 napon belül – írásban bejelentem.
név: ……………………………….
e-mail cím (vagy egyéb elérhetőség):
…………………………………………………………….
munkahely és annak címe (ennek hiányában lakcím):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
telefonszám: …………………..
szül.év: ………………………..
orvosok esetében pecsétszám: …………………….
............................................
aláírás
Kelt:…………..…., …….. év. ………. hó …… nap
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