Magyar Transzplantációs Társaság
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
/ Hatályos: 2018.05.25-től /
A Magyar Transzplantációs Társaság, mint Adatkezelő ( a továbbiakban: Adatkezelő vagy MTT /
Egyesület ) a jelen adatkezelési tájékoztató megalkotásával és közzétételével tájékoztatja az
érintetteket a személyes adataik kezelésével összefüggő valamennyi lényeges körülményről, és
biztosítja a 2018. május 25-től alkalmazandó ún. Általános Adatvédelmi Rendelet1 szabályaival
összhangban az információs önrendelkezési jog érvényesülését.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a megadott személyes adataikat a vonatkozó jogszabályi
előírások maradéktalan betartásával, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően,
jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük.
Az Adatkezelő SZEMÉLYE és adatai:

1.

Magyar Transzplantációs Társaság
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 23.
Nyilvántartási szám: 01-02-0007541
Nyilvántartást vezető bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Szervezet típusa: Egyesület
Elérhetőségei: 1082 Budapest, Baross u. 23.
Telefonszám: 06 1 2676 000
E-mail cím: mtttitkar@gmail.com
A személyes adatok kezelésének konkrét KÖRÜLMÉNYEI:

2.

A személyes adatokat az érintett önkéntesen, határozottan és előzetes tájékoztatás birtokában, a
tagfelvételi kérelem / belépési nyilatkozat / kitöltésével és aláírásával adja meg részünkre. A
megadott személyes adatok valódiságáért az érintett vállalja a felelősséget.
A tagfelvételi kérelem az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
-

név, lakcím, iskolai végzettség, munkahely neve, címe (Kötelezően megadandó)
Születési idő ( év, hónap, nap), nyugdíjas-e, szakvizsga(k) ideje, helye, tudományos fokozat
( Megadása nem kötelező)

Az MTT a tagságról tagnyilvántartást vezet. A nyilvántartás minimálisan az alábbi személyes
adatokat tartalmazza: név, lakcím (lakóhely), munkahely neve, címe, tagdíjbefizetések összege,
tagdíjegyenleg,- ha van- tagdíjhátralék, tagfelvétel éve.
Az MTT tagnyilvántartása nem nyilvános.
A tagsági nyilvántartásba – így az abban rögzített személyes adatokba - csak az arra jogosult
személy tekinthet bele. A jogosultság elsősorban a hatályos jogszabályok, valamint az Alapszabály
rendelkezései alapján illeti meg az adatkezelésben részt vevő személy(eke)t, valamint az Elnök
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 rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
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döntése alapján arra kijelölt vagy megbízott személy ( pl. adminisztrátor ) vehet részt az adatok
kezelésében.
3.

A személyes adatok köre és kezelésének CÉLJA:

Név: a tag azonosítását szolgálja
Lakcím: az érintettel való kapcsolattartást szolgálja / pl: közgyűlési meghívó elküldése,
tájékoztatás küldése az egyesület életét érintő lényeges kérdésekről, igényérvényesítés így:
tagdíjhátralék behajtása /
PTK 3:75. § - nek megfelelést szolgálja / 3:75. § [Jelenléti ív. Jegyzőkönyv] (1) A közgyűlésen
megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint - ha az
alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi - képviselője nevét és lakóhelyét vagy
székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg - a tagot megillető szavazatok
számát./
Iskolai végzettség, munkahely: Rendes tag az MTT tudományágának egyetemet vagy főiskolát
végzett művelője lehet. Ezen adat megadása ahhoz szükséges, hogy a Vezetőség a rendes tag
belépési kérelméről ennek ismeretében az Alapszabálynak megfelelő döntést tudjon hozni és csak
olyan személy rendes tagi belépési kérelmét engedélyezze, aki megfelel az Alapszabály ezen
előírásának.
Születési idő, nyugdíjas-e : Ezen adatok megadása szükséges annak eldöntéséhez, hogy a tag a
kedvezményes tagdíjra jogosult-e. Azon tagok, akik ezen adatokat nem közlik, részükre a tagdíj
általános mértéke kerül meghatározásra.
Szakvizsga, tudományos fokozat: Információt nyújt az Egyesületnek a tagság szakmai
összetételéről, segítséget nyújt a szakmai munkában részvétel, illetőleg a szakmai, tudományos
munkával kapcsolatos felkérések személyre szabásához.
Tagdíjbefizetések, tagdíjegyenleg,- ha van- tagdíjhátralék: A tagdíjegyenlegek
nyilvántartásának nyilvánvaló célja annak nyomon követése, hogy az egyes tagok eleget tesznek -e
az Alapszabályban előírt tagdíjfizetési kötelezettségüknek, lehetővé teszi a hátralékkezelést. A
tagdíjnyilvántartás a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség alapvető dokumentuma, a
számviteli törvény előírásainak teljesítéséhez elengedhetetlen.
Telefon, E-mail cím: az érintettel való közvetlen kapcsolattartást szolgálja.
A megadott személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljának megfelelően kezeljük. Amennyiben a
gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánjuk kezelni, a további adatkezelést megelőzően az
érintettet erről az eltérő célról, és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatjuk.
4.

JOGALAP:
a.

Az érintett hozzájárulása

Az MTT által kezelt személyes adatok: név, lakóhely, születési idő, az iskolai végzettség,
munkahely adatok, nyugdíjas-e, szakvizsgák és tudományos fokozat, telefonszám, e-mail cím az
érintett előzetes és kifejezett, és tájékozott hozzájárulásán alapul.
Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és az adatai törlését kérheti a jelen tájékoztató
8. pontjában rögzítettek szerint. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
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b.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Bizonyos adatok felvétele és kezelése a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelést célozza,
így ezen adatkezelések jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése. Amennyiben valamely személyes
adat kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben az esetben kizárólag ezen jogalap
alapján is kezelhető az adat.
A név és lakóhely rögzítése és kezelése 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről / PTK /
3:75. § - nak megfelelést szolgálja, a jelenléti íven név, lakóhely, aláírás szerepel, míg a közgyűlési
és vezetőségi ülési dokumentumokon legalább az ülés választott tisztségviselőinek neve és aláírása
szerepel / PTK. 3:75. § (2) (3) (4)bekezdés / .
A tagdíjnyilvántartás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek való megfelelést szolgálja.
Az egyesület képviselőjének anyja születési nevét és a vezető tisztségviselői megbízás
időtartamának feltüntetését a változásbejegyzési kérelemben a 2011. évi CLXXXI. törvény 63. §
írja elő.
5.

A személyes adatok kezelésének IDŐTARTAMA:

Az MTT biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra
korlátozódjon.
A megadott személyes adatokat az adatkezelés céljainak megvalósulásáig, az érintett hozzájárulása
visszavonásáig (törlési kérelem) kezeljük. A belépési nyilatkozatot legfeljebb a tagi jogviszony
megszűnéséig kezeljük. A tagnyilvántartásban szereplő adatokat a tagi jogviszony megszűnéséig
kezeljük.
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra
korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. Ennek
keretein belül legalább évente felülvizsgáljuk az adatokat. A pontatlan személyes adatok
helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést megteszünk.
6.

A személyes adatok VÉDELME:

Az MTT számos technikai és szervezési intézkedést tett és tesz meg jelenleg is az általa kezelt
személyes adatok védelme érdekében.
Ennek részeként felülvizsgáltuk és átdolgoztuk az adatkezelésünk körülményeit,
szempontrendszerét, dokumentumait. Belépési kérelem nyomtatványunk megújult. A személyes
adatok kezelésének minimálisra csökkentését megtettük, biztosítjuk a személyes adatok funkcióinak
és kezelésének átláthatóságát, valamint azt, hogy az érintett nyomon követhesse az adatkezelést.
Kidolgoztuk és az érintettek számára elérhetővé tettük jelen adatkezelési tájékoztatónkat, valamint
elkészítettük belső adatkezelési szabályzatunkat, melyet az Általános Adatvédelmi Rendelet
előírásai figyelembe vételével alkottunk meg.
Megtettük a megfelelő lépéseket az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában
közreműködő tisztségviselőink és az adatkezelést végző személyek megfelelő felkészültsége
érdekében.
Az adatkezelés általános kockázata többek között a kezelt személyes adatok megsemmisítése / akár
véletlenül, vagy jogellenesen/, adatvesztés, adatok megváltoztatása, jogosulatlan hozzáférés az
adatokhoz vagy azok jogellenes nyilvánosságra kerülése. Az MTT a tőle elvárható lehető
legmagasabb szintű védelmet biztosítja az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában.
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A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely lehetővé teszi a kellő biztonságot és bizalmas
adatkezelést. A biztonság megteremtése érdekében a megfelelő lépéseket megtesszük, így
különösen az adatkezelésre használt informatikai eszköz(öke)t jelszóval védjük, a jelszó cseréje
szabályos időközönként megtörténik. Hozzáférést kizárólag az arra jogosult(ak)nak biztosítunk. Az
adatkezelésre használt eszköz(öke)t minimálisan vírusirtó program és tűzfal védi. A védelem
állapotát rendszeres időközönként - szükség esetén - informatikai szakember bevonásával
ellenőrizzük.
Mindez megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.
Adatvédelmi incidens esetén késedelem nélkül, lehetőség szerint az észlelését követően legkésőbb
72 órával bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.
Az egyes intézkedéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, aktualizáljuk, megtesszük a szükséges
lépéseket annak érdekében, hogy az adatkezelési gyakorlatunk a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfeleljen.
7.

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Az MTT a megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek,
vagy személyeknek. Kivételt képez ez alól azon eset, amennyiben jogszabályi kötelezettség
teljesítése érdekében szükséges az adattovábbítás, melyek az alábbiak:
Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell az egyesület képviselőjének
anyja születési nevét és a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát is. 2011. évi CLXXXI.
törvény 63. §.
Civil szervezetek nyilvános névjegyzékében az egyesület vezető tisztségviselője neve nyilvánosan
feltüntetésre kerül. 2011. évi CLXXXI. törvény 84.§.
Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó
kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől. PTK. 3:75. § (5) bekezdés.
8.

Az érintettek JOGAI:

Az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.
A tagnak joga van a reá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez, joga van azok
helyesbítését, törlését („az elfeledtetéshez való jog”), kezelésének korlátozását kérelmezni
díjmentesen. A tagnak joga van profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
továbbá joga van az adathordozhatósághoz. A tag jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan
gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés
jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.
Felhívjuk a Tisztelt Tagság figyelmét arra, hogy a törvény tiltja a joggal való visszaélést, azaz a
fenti jogosultságok ennek betartásával gyakorolhatók.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot arról, hogy amennyiben az MTT rendes tagja kérelmezi az MTTtől, hogy az alábbi személyes adatait - vagy ezen adatok közül bármelyiket - véglegesen töröljük:
név, lakóhely, végzettségre vonatkozó nyilatkozat, munkahely, tagdíjegyenleg és ezeket a
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továbbiakban ne kezeljük, az a rendes tag tagsági jogviszonya megszüntetését vonja maga után az
Alapszabály 7. § 1) -ben rögzítettek alapján.
Az MTT tagja az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, kiegészítést vagy
törlést kérelmezni:
e-mail cím: mtttitkar@gmail.com
postacím: 1082 Budapest, Baross u. 23.
Az MTT a tag kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.
Amennyiben ez szükséges és a kérelem összetett, vagy olyan mennyiségű kérelem érkezik be
egyidőben, mely feldolgozására az említett határidő nyilvánvalóan nem elegendő, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
Amennyiben az MTT, mint Adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt
indoklással látja el.
Egyértelműen megalapozatlan kérelem vagy ismétlődő, túlzó kérelem esetén az Adatkezelő
észszerű összegű díjat állapíthat meg, és kérhet az érintettől, vagy jogosult megtagadni a kérelem
alapján történő intézkedést.
9.

JOGORVOSLAT

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelmét kérjük, hogy jelezze nekünk
írásban az MTT alábbiakban megadott elérhetőségein:
e-mail cím: mtttitkar@gmail.com
postacím: 1082 Budapest, Baross u. 23.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat és panaszt nyújthat be, végső soron
bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Jelen dokumentumot szerzői jogi védelem illeti meg. A dokumentum egészének vagy részének
jogosulatlan lemásolása, felhasználása, közzététele vagy bármely más ilyen jellegű jogsértő
magatartás a szerzői jog megsértésének jogkövetkezményeit vonja maga után!
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