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1 Az adatkezelési tájékoztató célja 

A Magyar Parodontológiai Társaság (1088 Budapest Szentkirályi utca 47., a továbbiakban adatkezelő) mint 
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti 
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Magyar Parodontológiai Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan 
elérhetők http://parotarsasag.hu/index.php/adatvedelem címen. 

A Magyar Parodontológiai Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

A Magyar Parodontológiai Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, a személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 
biztonságát garantálja. 

A Magyar Parodontológiai Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2 Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

Név: Magyar Parodontológiai Társaság 

Székhely: 1088 Budapest Szentkirályi utca 47. 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság (Budapest V.) 

Nyilvántartási szám: 7.Pk. 61.388/95/2. 

Adószám: 18154362-1-42 

Telefonszám: +36 1 267-4907 

E-mail: parodontologia@gmail.com 

2.1 Adatvédelmi felelős 

Megbízott adatvédelmi felelős a következő Közgyűlésig (2018. november) : Dr. Mandel Iván (65495) 

3 A kezelt személyes adatok köre 

3.1 Társasági tagsághoz megadandó személyes adatok 

Az Adatok a mellékelt „Adatlap az MFE Magyar Parodontológiai Társasági tagsághoz” adatlapon 

szolgáltatandók. 

Alapszabálya szerint is a Társaság nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy (ASZ I.9) 
Név, Nyilvántartási szám (pecsétszám), Szakvizsga ténye, Továbbképzési nyilvántartásba vételének helye Postacím, 
telefonszám, E-mail, a tagság típusa. A Munkahely mező kitöltése nem kötelező.  
Kötelezőség: A nyilvántartási szám egyrészt egyedi azonosító, másrészt ASZ IV. fejezet szerint a Társasági tagság 
végzettséghez kötött (szakmai szervezet). A szakvizsga ténye a választható tagsági típust befolyásolja. A 
kapcsolattartáshoz, hogy a Társaság is és tagja is élhessen jogaival és eleget tehessen kötelezettségeinek (ASZ IV/2.) 
szükséges a telefonszám, e-mailcím mező. Akkreditált rendezvényeknél a továbbképzési nyilvántartási hely ismerete 
szükséges. Orvosok szakmai nyilvántartási adatai egyébként nyilvánosak is. 
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3.3 Technikai adatok 

A Magyar Parodontológiai Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

változatlansága igazolható (adatintegritás); 
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Magyar Parodontológiai Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
ellen. 

A Magyar Parodontológiai Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 
védelmi szintet nyújt. 

A Magyar Parodontológiai Társaság az adatkezelés során megőrzi 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök. 

 

3 

3 

3.2 Társaság által szervezett rendezvényre való jelentkezéskor 

megadandó személyes adatok 
A Társaság rendezvényeire (képzés, továbbképzés) regisztrációs űrlap ONLINE kitöltésével 

lehet jelentkezni. Az adatszolgáltatás a résztvevő azonosításához és jogosultság 

megállapításához, valamint térítésköteles rendezvény esetén a számlázáshoz szükséges. 
Név, Nyilvántartási szám (pecsétszám), , Postacím, Számlázási név, cím, telefonszám, E-mail. 

Regisztrációkor kötelezően megadandó adatok:  
Név, Nyilvántartási szám (pecsétszám), Továbbképzési nyilvántartásba vétel helye, Postacím, Számlázási 
név, Számlázási cím, telefonszám, E-mail  

 
Kötelezőség: A nyilvántartási szám egyrészt egyedi azonosító, másrészt a Társaság szakmai szervezet, 
melynek rendezvényei bizonyos végzettségű klientúrának szólnak. A kapcsolattartáshoz, szükséges a 
telefonszám, e-mailcím mező. Akkreditált rendezvényeknél a továbbképzési nyilvántartási hely ismerete 
szükséges. Orvosok szakmai nyilvántartási adatai egyébként nyilvánosak is. Térítéses eseménynél a számla 
kiállításához adat szolgáltatandó 
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4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 
 

4 

4 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő 
kötelező adatkezelés, 
Társasági tagság 
nyilvántartás 

- tagdíj, tagsági validitás 
ellenőrzése 
- tagnévsor, tagság 
(közgyűlés) létszáma 
- szervezeti és tagi jogok és 
kötelezettségek 
gyakorlásához szükséges 
levelezés 
 

2011. évi CLXXV. törvényt 
az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, 
valamint a civil 
szervezetek működéséről 
és támogatásáról 
 
Alapszabály 

tagság megszűnéséig 

adatgyűjtés Társaság 
által szervezett 
rendezvények előtt 
(regisztráció) 

- részvételi validitás 
ellenőrzése 
- adatszolgáltatás OFTEX 
portálnak akkreditált 
rendezvény esetén 
- számlázás, térítéses 
rendezvény esetén 
- kapcsolattartás és 
tájékoztatás 
 

Adatvédelmi szabályzat 
Beleegyező nyilatkozat 

ellenkező tartalmú kérés 
hiányában 5 év (a részvétel 
utólagos igazolásához) 
 
szándéknyilatkozat 
(engedély) hiányában más 
célra nem használható 
adatbázis 

elektronikus cím 
adatbázis 

- szervezeti és tagi jogok és 
kötelezettségek 
gyakorlásához szükséges 
levelezés 
-  szakmai és tudományos 

rendezvényeiről, egyéb 
eseményekről és hírekről 
tájékoztatás 

Adatvédelmi szabályzat 
Beleegyező nyilatkozat 

tagság megszűnéséig 
 
 
 
 
törlésig, tiltakozásig, 
visszavonásig 

    

3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

A Magyar Parodontológiai Társaság e-mailben hírleveleket küld  
A/ tagjai számára  
szakmai és tudományos rendezvényeiről, társasági tagságot érintő egyéb eseményekről és hírekről. A Társasággal 
tagsági viszonyban állók a tagsági viszonyt létesítő okiraton elfogadják, hogy a tagi híreket a Társaság 2. pontban 
nevesített e-mail címéről az általuk 3.1 pontban nevesített Adatlapon szolgáltatott e-mail címre megkapják. 
B/ a Társasággal tagi viszonyban nem álló, de tevékenysége iránt érdeklődő személyek számára 
szakmai és tudományos rendezvényeiről, egyéb eseményekről és hírekről. 
 
A Magyar Parodontológiai Társaság 2. pontban nevesített e-mail címéről alkalmanként küldött hírlevélre a 3.4 B/ 
pontban sorolt személyek aktív hozzájárulással iratkozhatnak fel, két módon. 
 
1. Feliratkozás személyesen. A Társaság által tartott rendezvényen az erre a célra rendszeresített űrlapon az 
érdeklődő személy kinyilváníthatja, hogy visszavonásig kéri a Társaság által kiküldött hírlevelet, és szándékát 
aláírásával igazolja. 
2. Feliratkozás online 
A/ az érdeklődő személy valamely Társaság által szervezett eseményre történő regisztróciója alkalmával egyben azt is 
kinyilváníthatja, hogy visszavonásig kéri, illetve hogy nem kéri a Társaság által kiküldött hírlevelet, és szándékát az 
erre szolgáló jelölőnégyzet aktív kitöltésével –illetőleg nem kitöltésével- erősíti meg. 
B/ az érdeklődő személy a Társaság hivatalosan használt, 2. pontban nevesített e-mail címére írt levélben 
kinyilváníthatja szándékát, hogy visszavonásig kéri a Társaság által kiküldött hírlevelet. 
 
Leiratkozás (opt-out). Függetlenül a hírlevélre történő feliratkozás módjától a feliratkozó nem tag személyesen, postai 
úton vagy elektronikus levélben elállhat a szándékától. A Társaság a hírlevél lemondása esetén a korábban feliratkozó 
személy adatait az adatnyilvántartás teljes nyomvonalán letörli. 
 
A tagsági viszonyban álló személy személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben elállhat attól a szándékától, 
hogy a kötelezően nyújtandó tagi közleményeken kívül egyéb hírlevelet kapjon. 
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6 Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a 3.1 + melléklet, 3.2 és 
3.4 pontban részletezett módon kerülhetnek a kezelésünkbe. 
 
A Magyar Parodontológiai Társaság a papíralapú adathordozókat (úm. Adatlap (ld. melléklet) és regisztrációhoz kötött 
Társasági eseményekhez generált, csupán adatminimumot tartalmazó regisztrációs táblázat) a Társaság székhelyén 
zárható irodában, zárható irattárban tartja. 
 
A Magyar Parodontológiai Társaság a regisztrációhoz kötött Társasági események regisztrációs adatbázisát online 
tárolja. A Társaság honlapját és aloldalait –így a regisztrációs adatbázist is- olyan szerver/tárhelyszolgáltatónál 
működteti, amely megfelel a szabályozásoknak. Az adatbázis jelszóval védett. 
 
A Társaság adatkezelője a regisztráció lezárultakor az adatbázist az online felületről eltávolítja és azt hordozható 
offline eszközére tölti át (adatexport). 
Az adatok tárolására a Társaság külön, jelszóval védett hordozható eszközt rendszeresít, melyet a Társaság 
székhelyén zárható helyiségben, széfben tárol. 
 
Az egyes rendezvényekhez tartozó adatbázisok nem egyesíthetők. 
 
A Magyar Parodontológiai Társaság a 2. pontban nevesített elektronikus postafiókjában olyan e-mail címeket tárol, 
amelyek tárolására tulajdonosa 3. pont szerint engedélyt adott. A Társaság az elektronikus postafiókban kizárólag 
nevet és emailcímet tárol. Ez alól kivétel a címtulajdonos által önként megadott adatok köre (névjegy). A postafiók 
szolgáltatója feleljen meg z adatbiztonság követelményeinek. A Társaság a postafiókjában az adatvédelmi 
intézkedéseket (beállításokat) a szabályok szerint és szigorúan hajtja végre. 

Az adathoz kizárólag 4. pont szerint fér hozzá megbízással rendelkező adatkezelő. 

5 

A Magyar Parodontológiai Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 
teszik kötelezővé. 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 
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7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 
A Magyar Parodontológiai Társaság a tagi adatokat önállóan kezeli és tárolja a 6. pontban részletezett módon, 

bármely más érintett kizárásával. Alapszabálya szerint a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak (ASZ 

III/3) és az Elnökség hatáskörébe tartozik a tagság nyilvántartása (VI/3 i). 

A Magyar Parodontológiai Társaság saját, önálló szervezésű rendezvényei előtt a rendezvényre történő 

jelentkezéshez, a jelentkezés validálásához, tájékoztatáshoz és számlázáshoz gyűjtött adatokat önállóan kezeli, 

tárolja és dolgozza fel a 6. pontban részletezett módon, bármely más érintett kizárásával. Az egyes rendezvények 

adatbázisához hivatalból az Elnökség, titoktartási nyilatkozat birtokában az Elnökség által megbízott, társasági 

tagokból álló nevesített szervezőbizottság és adminisztrátor férhet hozzá (amennyiben az nem az Elnökség). 

Az online gyűjtött és időlegesen online tárolt adatok védett adatbázisban vannak, melynek 

kezelésére/megtekintésére a weblap (tárhely) szolgáltatója sem jogosult. Az online adatbázis kezelését és 

exportálását (áthelyezés nem online  tárba) is kizárólag fenti személyek végezhetik. 

A Magyar Parodontológiai Társaság más jogi személyekkel közösen is szervezhet rendezvényeket. Amennyiben az 

ehhez kapcsolódó adatgyűjtés a Társaság honlapján történik, az adatkezelésre a fenti szabályok érvényesek. 

Ugyanakkor az érintettek írásban beleegyzésüket adhatják a szervező partnernek adataik vagy adataik egy 

részének kezelésére, beleegyzésüket adhatják írásban a szervező partner szakmai jellegű hírlevelére történő 

feliratkozáshoz vagy más jellegű tájékoztatáshoz. Ebben az esetben a Társaság az engedélyezett adatokat, és 

kizárólag azokat, harmadik fél bevonása nélkül szabályozott módon és dokumentálva adja át. Az átnyújtott adatok 

biztonságáról az átvevő fél köteles gondoskodni. 

Az adatokhoz a Társaság részéről a fentieken kívül hozzáfér a Társaság adatvédelmi felelőse (2.1 pont). 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak  helyesbítését, illetve – 
a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat 
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti 
elérhetőségein. 



 MAGYAR PARODONTOLÓGIAI TÁRSASÁG 
 HUNGARIAN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY 

 1088 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI U. 47. 

 

7 

+36 (1) 888-2890 ⎢www.security.hu ⎢info@security.hu 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes 
adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a 
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 
tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; 
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
tájékoztatást. 

8.3 Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti a Magyar Parodontológiai Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

8.4 Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Magyar Parodontológiai 
Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja; 
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy 
archiválási, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a  

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 

A Magyar Parodontológiai Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. 
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog 
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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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.6 Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

8.7 Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás 
esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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. 

8.9 Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. 
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8.8 Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A tagi adatkezelést önmagában nem 
lehet visszavonni. A tagi adatkezelés a tagság megszűnésével jár. 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

Az érintett kérésére a Magyar Parodontológiai Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
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9 Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a 
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A Magyar Parodontológiai Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 
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8.10 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 
Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

10 Mellékletek  

Adatlap az MFE Magyar Parodontológiai Társasági tagsághoz 


