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Tájékoztató adatkezelésről 

Magyar Nyirokterapeuta Társaság Tagjai részére 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön, mint a Magyar Nyirokterapeuta Társaság tagja, személyes 
adatainak a Magyar Nyirokterapeuta Társaság általi kezeléséről nyújt információt: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info tv.) alapján a Magyar Nyirokterapeuta Társaság (székhely: 1116 Budapest, 
Kecskeméti József utca 42., adószám: 18905364-1-43, a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja Önt, 
hogy a 2018. május 25. napjától hatályos GDPR rendelet 12. cikke alapján a Társaság, mint 
adatkezelő „megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 
15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat 
írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett 
kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát.” 
Magyar Nyirokterapeuta Társaság a GDPR 6. cikk alábbi rendelkezései szerinti jogalap alapján 
kezeli az Ön személyes adatait: 
1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 
 a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 
 b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges; 

 c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
2. A kezelt adatok köre: 
 o Név 
 o Telefonszám 
 o E-mail cím 

o Lakcím 
o Működési engedély szám 

3. Az adatkezelés időtartama: 
 o Az adatok a Társaság célkitűzéseinek teljesítésének érdekében az azokhoz kapcsolódó 

minden kötelezettség teljesítéséhez szükséges időtartamban és mértékben kerülnek 
felhasználásra. Egyebekben az adatkezelés időtartamát, a vonatkozó hatályos 
jogszabályok vagy Magyar Nyirokterapeuta Társaság határozza meg. 

A hatályos jogszabály alapján a megadott elérhetőségeken Ön jogosult: 
 o kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
 o azok helyesbítését 
 o törlését vagy kezelésének korlátozását 
 o illetve tiltakozhat az személyes adatok kezelése ellen 
Kérelem megfelelően elbírálásra kerül, a döntésről, valamint annak okairól tájékoztatás kerül 
megküldésre az Ön részére. 
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult: 



Magyar Nyirokterapeuta Társaság 
Adatkezelési tájékoztató társasági tagok részére 

 

2 
 

Magyar Nyirokterapeuta Társaság részére rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Magyar 
Nyirokterapeuta Társaság (adathordozhatóság joga). 
Tájékoztatjuk, hogy minden olyan személyes adat tekintetében, melyet kizárólag az Ön 
hozzájárulása alapján kezelünk, lehetősége van hozzájárulását visszavonni, mely nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A kizárólagosan 
hozzájárulás alapján kezelt adatok köréről a megadott a megadott elérhetőségeken személyesen is 
tájékozódhat.  
Egyéb esetben jogosult a megadott elérhetőségen az adatkezelés ellen tiltakozni, melyet a Magyar 
Nyirokterapeuta Társaság a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül elbírál, és a 
döntésről, valamint annak körülményeiről Önt tájékoztatja. 
Adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat, teheti meg észrevételeit, 
emelhet panaszt, gyakorolhatja egyéb jogszabályban biztosított jogait: 
 o Társaság székhelye: 1116 Budapest, Kecskeméti József utca 42. 
 o E-mail: nyiroktarsasag@gmail.com 
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban szabálytalanságot észlel, az alábbi jogorvoslati 
lehetőségek állnak rendelkezésére: 
 o Fővárosi Törvényszék 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.16 
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27 
Központi telefonszám: +36-1-354-6000 

 o Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Központi telefonszám: +36 -1-391-1400 

 

 

 

 

 


