Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő:
Neve: Magyar Orvosi Kamara,
Székhely: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Az adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: mok@mok.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament
és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami
jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy
visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő
közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével
valósul meg.

2. Az adatkezelések célja, az adatkezelések jogalapja, a kezelt adatok köre
és időtartama:

2.1. Az Orvosok Lapja folyóirat online és/vagy nyomtatott példányának
megküldése a Magyar Orvosi Kamara tagjai számára, ennek keretein belül az érintettek
azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz
kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása,
személyes kapcsolattartás, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, kapcsolattartói
adategyeztetés és adatfrissítés, Orvosok Lapja nyomtatott példányainak címzése az
érintettek részére, Orvosok Lapja nyomtatott példányainak kiszállítása a Magyar Posta,
mint adatfeldolgozó segítségével
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Név, lakcím (irányítószám, közterület neve, közterület jellege,
házszám/emelet/ajtó), e-mail cím, postázási cím* (csak akkor töltse ki, amennyiben eltér
a lakcímtől, (irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/emelet/ajtó)
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.2. Tagi adatbázis frissítése
Adatkezelés jogalapja: e-mail cím esetében az adatkezelő jogos érdeke a tagok e-mail
címét nyilvántartani, a munkahelyi adatok tekintetében az adatkezelési jogalapja
jogszabályi felhatalmazáson alapul
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A kezelt adatok köre: név, lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület
jellege, házszám/emelet/ajtó), e-mail cím, munkahely neve, címe (irányítószám, város,
közterület neve, közterület jellege, házszám/emelet/ajtó, belépés dátuma, GYES
Adatkezelés határideje: az e-mail cím esetében az érintett tiltakozásáig, a munkahelyi
adatok tekintetében a tagsági viszony fennállásáig.

3. Érintetti jogok:
Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes
adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve
a 2.1 pontban foglalt adatok esetén a jogalap az adatkezelő jogos érdeke, ebben az
esetben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
3.1.

A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal
díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat,
melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.





3.2.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített
költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége
önköltségi áron és postázási költsége.
Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra
vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért
információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik
alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására
irányuló kérelemmel.
3.3. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek
vagy
közhatalmi
jogosítvány
jogalapon
alapuló
kezelése
ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést 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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Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető
legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a
további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította
az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek
elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű
díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem
ért egyet bírósághoz fordulhat.
4.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:

Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5.

Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk, automatizált egyedi
döntéshozatalt, ill. profilalkotást nem végzünk.

6.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez a Magyar Postával
adatfeldolgozásra is kiterjedő szerződést kötött.
Az adatkezelő a fentebb leírt
adatkezelésekhez más, külsős adatkezelőt nem vesz igénybe.

7.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozó
kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő
alkalmazottai és az adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az
alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:






az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal
való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz
lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.
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Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket
alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen,
törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása,
elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az
érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása
esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a
harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik. Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról,
hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
10. Jogorvoslat:
Jogainak vélt megsértése esetén Ön eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak
vélt megsértése esetén továbbá az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási
helye
szerint
illetékes
törvényszék
előtt
is
megindíthatja.
11. Alkalmazott jogszabályok
A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:






a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet
(továbbiakban: "GDPR"),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: "Infó törvény"),
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: "Ptk.")
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
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