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ADATKEaELfr)sI szAB l^rv z tr
Ar,rllANos RnNDnr,xBznsnr

A Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei Teriileti Szervezete jelen szabSlyzatban
dllapitja meg 

^zon 
rendelkez6sek kiir6t, amelyeket az adatkezel6s sordn aziratokban,

bfrmely eljdrfssal k6sziilt, vagy g6pi adatfeldolgozils sordn keletkezett adathordoz6knak
biztonsrigos meg6rz6s6t biztosftja. Egyben el6irja az adatrdgzit6s menet6t figyelemmel a
2011. 6vi CXII. Ttirv6ny (Az informici6s iinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6s
szabadsigr6l), valamint az Eur6pai Parlament 6s Tanics 2016/679. rendelet6ben foglaltak
szerint.

FOGALOMME GHATANOZASOT

E Szabillyzat alkalmaz6s6ban ir6nyad6 fobb fogalmak:

(1) Adatkezel6s: Az alkalmazott eljitr6st6l fiiggetleni.il a szemdlyes adatokon v6gzett b6rmely
mtivelet vagy a mriveletek dsszess6ge, igy ki.ildndsen a szem6lyes adatok gyrijt6se, r<igzit6se,
rendszerez6se, tagol6sa, t6rolfsa, tfiaIakitilsa, megvilltoztat6sa,felhaszniiilsa, lek6rdezdse,
betekint6se, felhasznftl6sa, k<jzl6se, tov6bbit6sa, terjeszt6se vagy egy6b m6don hozzfiferhetove
tdtele, nyilvilnoss6grahozatala, osszehangol6sa vagy dsszekapcsol6sa,korlfitozdsa, tdrl6se 6s
megsemmisit6se.

(2) Adatkezel6: Aki az adatkezel6s c6ljait 6s eszkcizeit - cin6ll6an vagy m6sokkal egytitt -
meghatdrozza.

(3) Adatfeldolgoz6: Az a szolgttlIaI6, aki az adatkezelo nev6ben szemdlyes adatokat kezel.

(4) Adatfeldolgozitsz Az adatfeldolgoz6k <jn6ll6 ddntdst nem hoznak, kizarSlag az
adatkezelokkel kdtdtt szerzodes, 6s a kapott utasitrisok szerint jogosultak eljrirni.
Azadatfeldolgoz6k 2018. -m6jus 25. napjflt k<ivetoen a r6sztinkre az Adatkezel6k 6ltal
tov6bbftott 6s 6ltaluk kezelt vagy feldolgozott Szem6lyes adatokat a ,,GDPR" 6ltal ellirt
rendelkez6sekkel cisszhangban rogzitik, kezelik, ill. dolgozztk fel, 6s en6l nyilatkozatot
tesznek az Adatkezelok r6szdre. Az Adatkezel6k ellenorzik az Adatfeldolgoz6k munkrij6t.

(5) Adathord,oz6l minden olyan anyag vagy eszkriz, arnely adatok lejegyzlsere,t6rol6srira 6s
visszaolvas6s6ra alkalmas.

(6) Adatv6delmi incidens: A biztons6g olyan s6riil6se, amely a tov6bbitott, t6rolt vagy m6s
m6don kezelt szemdlyes adatok vdletlen, vagy jogellenes megsemmisitds6t, elveszt6s6t,
megvfltoztathsitt, jogosulatlan kozl6sdt, vagy az azol<hoz val6 jogosulatlan hozzlferest
eredm6nyezi. (7) Erintett: B6rmely meghatdrozott, szemdlyes adat 

"Iapla 
azonositott vagy -

kozvetlentil vagy kozvetve - azonosithat6 termdszetes szemdly. Szolg6ltat6sunkban 6rintett a
kamarai tag (n6hdny esetben ahozztfiartoz6 is).

(8) Szem6lyes adat: B6rmilyen adatvagy inform6ci6, amely alapjin egy term6szetes szemdly
(,,Erintett") - kdzvetett vagy kiizvetlen m6don - azonosithatovitv6lik.

(9) Az 6rintett hozzfjhrulilsa; Az 6rintett akarutinak onk6ntes, megfelel6 tdjekorta.dnon
alapul6 ds egy6rtelmti nyilatkozata, mellyel beleegyezes6t adja, az ot erintb szem6lyes adatok
kezel6s6hez.

T



A Magyar Orvosi Kamara, mint kiiztestiilet nyilvintartrisi adatai:

A kiiztestiilet neve: MAGYAR ORVOSI KAMARA
Sz6khelye: 1068 Budapest, Szondi utca 100.
Jo ger6s bir6sf gi hatfirozat szdma : Pk. 60 1 19 I 199 I I 5 . | 99 8.04.29 .

Teriileti Szervezet neve: Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei Teriileti Szervezete- on6116
jogi szem6lyis6ggel
Sz6khelye: 7400 Kaposvar, Bajcsy Zsilinszky utca 31/B Fsz.:2.
Ad6szdma : 187 61841 -I -I 4
K6pvisel6je: Dr. Dris Istv6n- eln<ik
Telefonszd m: 06-821 4l I -641 E-mail cim: iro
Ugyf6lfogadds: H6tfot6l - csiitortdkig: 8 - 16 6ra kcizott. A szemdlyes adatok rogzitdsdhez,
priv6t megbesz6l6shez ki.il<jn szoba biztositott.
Adatkezel6: a MOK Orsz6gos Hivatala
Adatfeldolgoz6: a MOK Somogy Megyei Teriileti Szervezete, a MOKREG program
hasznfiata s o r6n, e gy6b e setekb en adatkezeliS .

Jelen szabLlyzat mell6klet6t kepezi a Magyar Orvosi Kamara Egys6ges Bels6
Inform6ci6 6tad6si Szabillyzata, melyet a TESZT 20 1 8. okt6ber 1 0-i i.il6s6n fogadott el, valamint
a Magyar Orvosi Kamara MOKREG programj6nak kezel6s6re vonatkoz6 szabillyzata,
ame lynek hatilly a minde n teriil eti szerv ezetr e kiterj e d.

SZEMELYES ADATOK KEZEINSN

A MOK Somogy Megyei Teriileti Szervezet tagjainak adatait t<irvdnyi felhatalmazds alapjhn
tartja nyilv6n 6s kezeli. A Ter0leti Szervezet tagjai orvosi diplom6val rendelkezok, akik a

Teriileti Szervezethez nvertek felv6telt.

A 2006. 6vi XCMI. Tdrv6ny - Az egdszs6gi.igyben mrikdd6 szakmai kamar6kr6l sz6l6, 2. $. F.
pontja hatalmazza fel a Terilleti Szervezetet tagjainak nyilv6ntartilsfra, valamint alkalmazand6
a Magyar Orvosi Kamara Alapszabiiya.

Az etikai elj6r6sok adatkezel6sdre a Tertileti Szewezelet rigyszintdn a 2006. 6vi XCVIL
Tcirv6ny 2 $. C. pontj6ban foglaltak hatalmazztk fel, valamint a Magyar Orvosi Kamara
Alapszabillyiban, foglaltak, ds a 2016. 6vi CL. torv6ny az Altal6nos Kozigazgatilsi
Rendtart6sr6l. (Akr.) Azadatokatazigylezirhsffi6l valamint azetrkai eljrir6st lezin6hat{trozat
joger6re emelked6s6tol szdmitott 5 6vig kezeljiik.

A munkav6llal6k adatait a 2012. 6vi I. torv6ny - A Munka Tcirv6nykrinyve vonatkoz6
rendelkez6sei alapj 6n kezelj iik.

A munkav6llal6kr6l kizSr6Iag olyan adatok kdrhetok 6s tarthat6k nyilv6n, valamint olyan
munkakciri orvosi alkalmass6givizsgilIatok v6gezhetok, amelyek munkaviszony l6tesit6s6hez,
fenrfiartdstthoz 6s megsziintetds1hez, illetve a szoci6lis-j6l6ti juttat6sok biztosit6s6hoz
sziiks6gesek 6s a munkav6llal6 szem6lyhez fizodo jogait nem sertik. Kezeliink tov6bb6 olyan
adatokat, amelyhez az lrintett hozzitjdrulils6t adta.

Az adatok fizikai biztons6giinak megorz6se 6rdek6ben a papir alapri dokumentumokat a

Tertileti Szewezetzirhato szekr6nyekkel biztositja,migaTeri.ileti Szervezet irod6ja biztons6gi
kett6s zitrral van felszerelve.
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A MOKREG adatbdzis mentdse a kcizponti szervene kertil, biztons6gos megorz6sre. Mig a
Tenileti Szervezet elektronikus levelezdse, egy6b m6s sz6mit6g6ppel szerkesztett iratai a
sz6mit6g6peken, illetve kUlso adathordoz6ra menti, minden f|il m6dosit6st kcivet6en
automatikusan.

Postai ktildem6nyek felbont6s6ra mindkdt irodai dolgozo jogosult. A kamarai ktildem6nyek
iktatdsa soros(foly6sz6mos) iktatokonyvben tcirtdnik , minden rij v rij oldalon kezdodik
korl6tlan szhm:{u alszttmmaL Etikai i.igyekben erkezett beadv6nyok iktatdsa ktildn iktat6sban
tortdnik. Az tratok selejtezds6ert az irodavezeto felelos, azok megsemmisit6se hivatalos
iratmegsemmisito ritj6n 6get6ssel tcirt6nik. A megsemmisftdst, selejtez6st jegyzokcinyvben
rogziteni kell.

AD AT KE ZELfi)S A Z E RIN T E T T H O Z Z AJ ARU LASA NT,,q.P JAN

(1) Amennyiben a Teriileti Szewezethozzdjfuulftson alapul6 adatkezel6st kivSn v6gezni, az
6rintett hozzdj6rul6s6t szem6lyes adatai kezel6s6hezmegelozS tttjekoztat6ssal kell k6rni.

(2) Hozzdjfirul6snak min6siil az is, ha az lrintett a Teri.ileti Szewezet internetes honlapj6nak
megtekint6se sor6n (amennyiben erre a honlap feltilete lehetSs6get biztosit) bejekil egy erre
vonatkoz6 negyzetet, az inform6ci6s t6rsadalommal osszeftiggo szolgtitatdsok ig6nybev6tele
sor6n erre vonatkoz6 technikai be6llit6sokat hajt vdgre, valamint b6rmely egy6b olyan
nyrlatkozat, vagy cselekedet is, amely az adott osszefligg6sben az 6rintett hozzttjdrulilstfi
szemelyes adatainak tervezett kezelds6hez egyertelmien jelzi. A hallgat6s, az el6re bejeldlt
nd gy zet v agy a nem c s el ekvd s ez6rt nem mino s il hozzftj fxul 6snak.
A tertileti szervezet honlapot mukodtet, melynek el6rhetos6ge: https://www.moksomogy.hu.
A honlap felkeresdse nem rOgzit'semmilyen beazonosft6sra alkalmas szem6lyes adatot, a
szerveren a l6togat6rol.

Adatvdclelmi nyilatkozat NINCS, mert a weblapunk nem kezel adatokat a ldtogatdkrdt.

l. Adatkezel6

Az adatok kezeloje: a MOK Somogy Megyei Teriileti Szervezete
Szdkhely/postaz6si cim: 7400 Kaposv6r, Bajcsy-Zs. utca3llB. fsz.:2
Kapcsolat: iroda@smok.t-online.hu,
Tel.: 06-821 4ll-641

2. Milyen adatokat kezeliink?

Nem kezeli.ink adatok at a l6togat6kr6l.

3. Mi6rt kezeljtik az adatokzt?

Nem kezeliink adatokat.

4. Az adatkezel6s id6tartama

Nincs idotartam, mert nem kezeliink adatokat.
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5. Lz adatfeldolgozrfk kiire

A felhaszn6l6i adatokhoz csak az adatkezelo f6r hozz6. Az adatkezelo ezen kiviil egyedtil

torv6nyi kdteless6gbol tov6bbitja a felhaszn6lok adatait az igenylo hat6s6gnak.

6. Az adatkezel6si szabrllyzat jogalapja

Azadatkezel6s a felhaszn6l6 j6v6hagy6s6val tort6nik,ezajogalap. A felhaszn6l6 azadatkezelo

6ltaI kezelt adatokr6l, 6s annak m6dj6r6l az troda@smok.t-online.hu e-mail cimen ezen

adatkezel6si nyilatkozat tartalm6n tril tov5bbi tSjekoztatdst k6rhet. A felhaszn616 6ltal megadott

adatokat a felhaszn6l6 ir6sos kezdem6nyez6s6re az adalkezel6 10 munkanapon beliil torli. Ezt

az igenSrt az ir o da@pmok. hu e-mail cimen lehet bej elenteni.

7. Jogorvoslati lehet6s6g 6s hatdlyos tdrv6nyek

Amennyiben a felhaszn6l6 rigy \rzi,hogy a MOK Somogy Megyei TESZ a szem6lyes adatokat

nem az itt megjeloltek szerint vagy a hatdlyos t<irv6nynek megfeleloen kezeli, jogart az

adatv6delmi biztosn6l vagy polg6ri bfr6s6gon drv6nyesitheti, tov6bb6 a Nemzeti Adatv6delmi

6s Inform6ci6 szabadsSg Hat6 s6ghoz fordulhat.

Az adatvddelemi szab6lyokr6l az althbi torv6nyekben t6j6koz6dhat.
. A szem6lyes adatok v6delm6rol 6s a koz6rdekti adatok nyilv6noss6g6rol sz6l6 1992. evr

LXI[. torv6ny
. Az egylnek v6delmdr6l
tdrv6ny

a szem6lyes adatok g6pi feldolgozdsa sor6n szol6 1998. 6vi VI.

. Az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az

trirv6ny
informfcioszabads6gr6l sz6l6 20ll. 6vi CXII.

(3) A hozzijilrulls az ugyanazon c6l vagy c6lok drdek6ben vlgzett osszes adatkezeldsi

tev6kenys6gre kiterjed. Ha az adatkezel6s egyszerre tobb c6lt is sz91g6l, akkor ahozzfilfirulilst
az osszes adatkezel6si c6lra vonatkoz6an meg kell adni.

(4) Ha az erintett hozzitjdrulfus6t olyan ir6sbeli nyilatkozat keret6ben adja meg, amely mfs

iigyekre is vonatkozik, ahozzitjarulSs ir6nti kerelmet ezektol a m6s iigyektol egydrtelmuen

megkiilonbdztetheto m6don kell eloadni, 6rtheto 6s konnyen hozztferheto form6ban, vi169os ds

egyszerri nyelvezettel. Az 6rintetthozztrjtnul6s6t tartalmazo ilyen nyilatkozat bdrmely olyan

r6sze, amely sdrti a Rendeletet, kotelezo erovel nem bir.

(5) A hozzdjfurulils visszavon6s6t ugyanolyan egyszerti m6don kell lehetov6 tenni, mint annak

megadds6t.

(6) Ha a szem{lyes adat felv6tel6re az erintetlhozzajarulits6val keriilt sor, azadatkezelo a felvett

adatokat a torv6ny elt6ro rendelkez6s6nek hi6ny6ban a 16 vonatkoz6 jogi kotelezettseg

teljesitdse c6lj6b6l tovdbbi kiilcjn hozz6jiml6s n6lktil, valamint az erintett hozzftjhrulils6nak

visszavon6s6t kdvetoen is kezelheti.
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JOGI KOTELBZETTSEG TELJESITESEN ALAPULO ADATKEZELES

( 1 ) A j ogi kotelezettsdgen alapulo adatkezelds eset6n a kezelhet6 adatok kcir6re, az adatkezells
c1ljttra, az adatok t6rol6s6nak idotartamfra, a cimzettekre az alapul szolg6l6 jogszabily
rendelkez6sei ir6nyad6k. :

(2) Ajogi kotelezettseg teljesit6se jogcim6n alapul6 adatkezel6s az lrrntetthozzijitrulilsfutol
fliggetlen, mivel az adatkezeldst jogszabaly hatdrozza meg. Az erintettel az adatkezell,s
megkezddse el6tt ez esetben krjz<jlni kell, hogy az adatkezel6s kdtelezo, tov6bb6 az lrintettet az
adatkezelds megkezd6se elott egy6rtelmtien 6s r6szletesen tiljekoztatni kell az ad,atai
kezel6sdvel kapcsolatos minden tdnyrol, igy ktilondsen az adatkezelds c6ljhr6l6s jogalapj616l,
az adatkezel6sre es az adatfeldolgoz6sra jogosult szem6lydrol, az adatkezelds idotartamfur6l,
arr6l, ha az erintett szemdlyes adatait az adatkezelo a rd vonatkoz6 jogi kotele zettseg alapjdn
kezelr, illetve arr6l, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Athjekoztatiisnak ki kell terjednie az
6rintett adatkezeldssel kapcsolatos jogaira ds jogorvoslati lehetosdgeire is. Kotelezo adatkezelds
esetdn a ttlekoztatls megtdrtdnhet az elobbi inform6ci6kat tartalmaz6 jogszab6lyi
rendelkez6sekre val6 utal 6s nyilvdno s s 6gra hozataldval i s.

SZERZ6DESHEZ KAPCSOLODO ADATKEZELESEK

Szerzf d6 p artnerek ad atain ak kezel6s e nyilvdntartds a

(1) A MOK Somogy Megyei Teriileti Szervezete szeruodes teljesitdse jogcim6n a szerzodes
megk6t6se, teljesitdse, megszrin6se, szeruodlsi kedvezmdny cdljSb5l kezeli a vele esetleg
bdrlokdnt, vev6k6nt, sz6llit6kdnt szerzoddtt term6szetes szemdly nevdt, sziilet6si nev6t,
sziiletdsi idej6t, anyja nev6t, lakcimdt, ad6azonosit6 jel6t, ad6szdmht, vdllaIkoz6i, szemdlyi
igazolvhny szitmdt, lakcimdt, szdkhely, telephely cim6t, telefonsz6m6t, e-mail cimjt,
banksz6mlaszdmtfi, vevosztrntfi. Ezen adatkezelds jogszeninek minosi.il akkor is, ha az
adatkezeles a szerzodes megkdtdsdt megel6zoen az drintett kdr6s6re tiirtdno l6p6sek
megtetel6hez szi.iks6ges. A szemdlyes adatok t6rol6srinak id6tartama'. aszerzodds messzrindsdt
kdveto 5 dv, A sz6mviteli bizonylatok megorz6sdnek idotartama g 6v.

(2) Az drintett termdszetes szemdllyel az adatkezelds megkezddse elott kdzcilni kell, hogy az
adatkezelds a szetzodes teljesitese jogcimdn alapul, az atilekoztat1s tcjrt6nhet a szerz6d6sben
is.

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELESEK

1. Munkaiigyi, szem6lyzeti nyilvintartds

(l) A munkavSllal6ktolkizfirSlagolyan adatok k6rhetok 6s tarthat6k nyilv6n, valamint olyan
munkakdri orvosi alkalmass6gi vizsg|latok vdgezhetok, amelyek munkaviszony l6tesit6s6hez,
fenntart6s6hoz 6s megsztintetesdhez, illetve a szoci6lis-j6l6ti juttat6sok biztositisil.rcz
sztiks6gesek 6s a munkav6llal6 szemdlyhez fizodojogait nem sdrtik.

(2) A MoK Somogy Megyei Teri.ileti Szervezet munk6ltat6i jogos drdekeinek 6rv6nyesit6sejogcim6n munkaviszony ldtesitese, teljesit6se vagy megszrin6se c6lj6b6l kezeli a
munkav6llal6k al6bbi adatait:
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. ndv . sztiletdsi n6v,

. sziilet6si ideje,
. anyja neve,
.lakcime,
. 6llampolghrsttga,
. ad6azonosit6 jele,
. TAJ sz6ma,
. nyugdijas torzsszhm (nyugdijas munkav6llal6 esetdn),
. telefonsz6m,
. e-mail cim,
. szem6lyi igazolvitny szdma,
.lakcimet igazol6 hat6s6gi igazolvdny sz6ma,
. banksz6mlaszhma,
. munk6ba 16p6s6nek kezdb 6s befejez6 idopontja,
. munkakcir,
. iskolai v6gzetts6g6t, szak6pzetts6g6t igazol6 okm6ny m6solata,
. munkab6r6nek rissze ge, abdrfrzet6ssel, egy6b juttat6saival kapcsolatos adatok,
. amunkavtilal6munkabdr6bol jogeros hathrozatvagy jogszabtiy,illetve ir6sbeli hozzhjiltultsa
alapj 6n levo nand6 tarto zdst, i lletve ennek j o g o sults 69 6t,
. a munkaviszony megszrin6sdnek m6dja, indokai,
. a munkakdri alkalmass6gi vizsg6latok 6,sszegz6se,
. cinkdntes mag6nnyugdijplnztdri 6s onkdntes kcilcson<js biztosit6 penzthn tags6g eset6n a

penztir megnevez6se, azonosit6 szftma es a munkav6llal6 tags6gi szhma,

(3) Betegs6gre vonatkoz6 adatokat a munk6ltato csak a Munka Torvdnykonyvben

me ghatdr ozott j o g, vagy kdtele zetlseg te lj e sit6 s e c 61j 6b6 I kezel.

(4) A szem6lyes adatok cimzettjei: a MOK Somogy Megyei Teriileti Szervezetdnek elndke az

iigyviteli vezetolirodavezeto 6s az irodai alkalmazott tekintet6ben; mint a munk6ltat6i jogkor

gyakorl6ja, a MOK Somogy Megyei TESZ munkatigyi feladatokat ell6t6 munkav6llal6i 6s

Adatfeldol gozoi. Alapszab 6ly 3 1 . pontj a szerint

(5) A szem6lyes adatok t6rol6s6nak id6tartama: a munkaviszony megszun6s6t koveto 3 6v,

munkaviszonyra vonatkoz6 adatok korl6tlan ideig t6rolandoak.

(6) Az Erintettel az adatkezel6s megkezdese elott kozolni kell, hogy az adatkezel6s a Munka

Tdrv6nykdnyv6n 6s a munk6ltat6 jogos drdekeinek 6rv6nyesitds6n alapul.

(7) A munk6ltat6 a munkaszerzod6s megkot6sdvel egyidejrileg a jelen szab6lyzat 2. szfimi
mell6klete szerinti,,Munk6ltat6itajekoztat6s Munkav|llal6 adatainak kezeldsdrol" iltadhsiryal

tfijekoztatja a munkav6llal6t szem6lyes adatainak kezeldsdrol ds szemelyhez fizodojogokr6l.

Munkabdr sz6mfejt6s6tigazol6 adatlap krzhr6lag a munkav6llal6nak adhato 6t.



A MOK SOMOGY MEGYEI TERULETI SZERVEZET
ETIKAI Ucynxnn voNATK ozo E GYEDI r alnrcozr,{r 6.14.

II.1. Kinek az adatait kezeljiik az etikai tigyek kapcsfn?
Az adatkezelds sor6n az etikai targyi bejelent6sek 6rintettjeinek, (panaszos, panaszlott)
valamint az etikai eljdr6sban rdsztvevo szem6lyek, onkdntesen megadott adatait kezeljiik.

II.2. Milyen adatokat kezeliink?
A panaszbeadv6nyban 6s elj6r6s sor6n keletkezo, az erintett 6ltal onk6ntesen megadott
szemdlyes ds egdszsdgiigyi adatokat: nev, lakcim, postacim, anyja neve, sziilet6si hely, ido,
TAJ, ad6azonosit6 jel, egdszsegiigyi 6llapotra vonatkoz6 adatok 6s eg6szsdgtigyi
dokumentumok, telefo nszam, e-mail cim.

II.3. Milyen c6lb6l kezeljtik az ad,atokat?
Az adatok kezeldsdnek celja, az etikait6rgyi beadv6nyok feldolgoziisa, valamint etikai elj6riis
lefolytat6sa.

II.4. Mi jogosftja fel a MOK Somogy Megyei Teriileti Szewezet Etikai Bwottshght az
adatok kezel6s6re?
Az adatkezelds jogalapja a panaszos rdszdr6l a hozz6jtrul6s. A bepanaszolt adatart pedig
jogszabfiyi k<jtelezettsdgtink miatt kezeljiik. (Eg6szsdgtigyben mrik<jdd szakmai kamar6kr6l
szolo, tobbszor m6dositott 2006. dvi XCVIL tdrv6ny (Ekt.) 2.$ c) pontjSban foglalt etikai
elj 6r6s, mint ko zfe ladat ell6t6s 6nak telj e s itd se. )

II.5. Meddig kezeljtik a szem6lyes adatokat?
Az adatokat az ijgy lezdrdsdtol Valamint etikai elj6r6s eset6n az eljfurtst leztro hatfuozat

vdglegesse v6l6s6t6l sz6mitott 15 6vig kezeljiik.

II.6. Kik ismerhetik meg 
^z 

adatokat? Az adatart kizttr6lag a MOK Pest Megyei Teriileti
Szervezet Etikai Bizottsdgitnak elnoke, tagtrai ds munkat6rsai szigorrian csak a szriks6ges
mdrtdkben, akik titoktarttlsra kotelezettek, valamint a bizottsdg mellett mtikcid6 tigyv6d
ismerhetik meg. Az adatokat zirtan ds elkiilonitetten kezeliiik.

II. 7. Kinek tovrib bitj uk az ad,atokat?
Szem6lyes adatait nem tov6bbitjuk m6snak.Kiztr6lag jogszabl,lyi kotelezetts6gtnk teljesitdsi

eset6n, illetve a hat6s6g vagy hivatalos szerv megfelel6 jogalappal rendelkezo hivatalos
megkeresdsdre adjuk ki, amennyiben az adat m6s nyilv6ntartisitbannem el6rheto.

II.8. Milyen kiils6 segfts6get (adatfeldo19oz6) vesztink ig6nybe?
Etikai tigyek esetdn nem veszrink ig6nybe adatfeldolgoz6t.
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A KAMARAI TAG ADATAINAK KEZELESE

Tagfelv6teli kdrelm6t a tag az al6bbi adatlapon nyfjtja be az drintett teriileti szervezethez,

melyben megfelelo tirjlkozfafst kap adatainak, kezel6s6rol. Ezen adatalap adatai keri.ilnek

felvezet6sre a MOKREG program elektronikus rendszer6ben, mig a papir alapri adatlap

pecs6tsz6m szerint emelked6 sorrendben,lefuzheto dosszidkban keri.il megorzdsre a Tertileti

S zerv ezet zdrhat6 s z ekr6nye i b en.

A MOKREG program r6szletes haszn|latfuol ktilon szabitlyzat rendelkezik, amely

nyilv6ntartj a, alagadatait,tagdij adatail, etikai elj6r6sra vonatkoz6 adatokat. A nyilv6ntart6sb6l

a tagsrigi viszony megszrin6s6ig atagra vonatkoz6 kdtelezo adatok m6g saj6t kdrelemre sem

torrilhetok.

Kamarai rgazolirs k6r6se, tagdijfizetes tigydben telefonos erdeklod6s alapj6n is kiszolg6ljuk a

tagot, miut6n pecs6tsz6m6val 6s legaldbb egy szem6lyi adatdval azonositjuk.

A Tertileti Szervezet a MOK Hirlevdl kiildo rendszer6n tov6bbit flzeneteket, illetve
thjekoztathst, hirlev6l form6j6ban. A hirlevdlkiildo rendszer web alapir hozzfflrlsre k6sziilt,
vagyis a teljes kezel6feliilet b6ng6szon kereszti.il el6rheto, ennek k<iszcinhetoen a felhaszn6l6

g6p6n nem ig6nyel telepit6st. A hirlevdl ki.ildo program el6rhetos6ge:

https://hirlevel.mok.hr.r/admin/, vagy a kamara online szolg6ltat6st6rkdp6rol:

https:llapp.mok.hu/ ,,MOK Hfr1ev6l" ikon. A hirlev6l kikiild6s6hez a MOKREG
Tagnyilv6ntart6 rendszer6ben tarolt email cimek vehetok ig6nybe. A hirlev6l cimzettjei csak a

saj6t tertileti szervezethez tartoz6, olyan tagok lehetnek, akik nem iratkoztak le enol a

szolgiitathsr6l. A tagok a hirlevelek aljdntalalhat6 mokadmin@mok.hu cimen iratkozhatnak le

a hirlev6l szolgilltatttsr6l. A leiratkozokat az orszdgos kamara rogziti a MOKREG rendszerdben.

A hirlevelet a Teriileti Szervezet munkat6rsai kiildhetik ki az irodar asztah szilmitogepekrol.
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TAGFELVETELI XNNNINVT

Nyilvdntart6si sz{m*

Eg6szs6giigyi tev6kenys69 so16n
haszn6lt n6v*

Sziiletdsi n6v*

Szem6lyi igazolrv ilnyban szerepl6
ndvx

Sziiletdsi diitum* EV h6__nap

Sziiletdsi hely*

Anyja neve*

Nemex fdrfi n n6n

Ad6azonosit6 jel*

Lakcim*

(lakcimkdrtya szerint)

kttnyitoszdm:

Teleptil6s:

Cim:
(kOzteriilet, hdzsz6m,
emelet, ajt6)

Magyarorszdgi post6z6si cim*

hdnyitosz6m:

Telepiil6s:

Cfm:
(kdaeri.il et, h6zsz6m,
emelet, ajt6)

E-mail cim2

Mobil/Telefonsz6m3

1 A csillaggal jelcilt mezok kitOltdse kcitelez6!
2 Megad6sa nem feltdtele a tagfelvdtelnek. Az e-mailen keresztiil t0rtdno kommunik6ci6 olcs6; gyors 6s komyezetbardt eszkoz.
A tags6gi igazolflst, tagd(j egyenlegkiizl6t, sz6mla adatok 6s ad6igazol6st, valamint tov6bbk6pz6ssel kapcsolatos
thiflkoztat6t 6s szakmai-szakmapolitikai titjflkoztat6t is ezen a csatorn6n kiildjiik, ha megadja e-mail cim6t. bdrmikor
k6rheti ezen adat6nak t6rldsdt.
3 Megad6sa nem felt6tele a tagfelvdtelnek. A telefonon trirtdno kommunikrici6 olcs6 gyors ds k<irnyezetbardt eszk6z. Rekl6m
6s marketing cdlra nem haszn6ljuk. B6rmikor kerheti ezen adat6nak tcjrldsdt.
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Diploma kelte* EV h6__nap

Diploma sz6ma*

Diplomat ki6llit6 int',zmdny
neve*

Diploma tipusa* riltalanos orvosi Juogy fogorvosi Jrogy nem orvosi I
Diploma ki6llit6ja magy ar or sz6gi oktat6si int6zm6ny !

kiilf<ild<jn szerzett oklevelet honositott6k !
ktilfti ldon szerzett oklevelet e gyendrt6ktiv6 nyilv.

kiilfrildcin szer zett szakkdpe s it 6 st e li smertdk I
tr

SzakvizsgdvaVszakkdpesit6ssel
rendelkezema

igen f nem !

Szakvizs galszakkdpesit6s
megnevezdse

Szakvizsga/szakkdpesit6s
szbma

S zakv izs gal szakkdp e s it6 s ke lte h6__nap

Szakvizsga/szakkepesitds
kiSllit6ia

Nyelwizsga5 nyelv:

Nyelwizsga fokozata, tipusa

Nyelvvizsga ki6llit6j a, kelte EV h6 nap

Egy6b diplom6val
rendelkezem6

igen ! nem !

Egy6b diploma tipusa

Egydb diploma kelte ev h6__nap

Egydb diplomaszdma

Egydb diploma kiSllit6ja

4 Tdbb szakvizsga eset6n, k6rjtik a p6tlapot kitolteni sziveskedjdk!
5 Tdbb nyelvvizsga eset6n, kdrjtik a p6tlapot kitdlteni sziveskedj6k!
6 Megad6sa nem feltdtele a tagfelvdtelnek. Egydb ismeretei adatainak megad6s6val - amennyiben a jtivoben szerepet v6llalna

a Kamara 6let6ben - segitsdgdre lehet a MOK drdekvddelmi vagy kdzfeladatai ell6t6sa sor6n. B6rmikor kdrheti ezen adatdnak

tcirldsdt.
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Munkahely neve*7

Munkahely cime*

Munkahelyi telefonsz6m8

Beoszt6s, munkakOre

Oszt6lyro

Beldp6s drituma __dv h6__nap

Nyugdij as igazolv 6nny al
rendelkezemll

igen n nem n

Nyugdijaz6s kezdete EV h6__nap

Nyugdij melletti munkavdgzes igen ! nem !

Szaml6z6si (ceg)ndv

Szilml|zdsi cim

hitnyitosztm:

Teleptil6s:

Cfm:
(k0zteriilet,
hdzszfrm, emelet,
ajt6)

Szdmltzisi
(v6llalkoz6si) ado sz6m

7 KdrjUk, hogy az On Sltal fo munkahelykent tekintett adatokat adja meg!
T0bb munkahely eset6n kdrliik, a p6tlapot kitrilteni sziveskedjdk!
8 Megad6sa nem kdtelezo.
e Megad6sa nem kOtelezo.
ro Megad5sa nem kotelezo.
11 Nyugdijaz6s6ra vonatkoz6 adataitkizfLr6lagazOn,dnkdntes adatszolgilltat6sa alapjrin, statisztikai cdlb6l, valamint a
Kamara 6rdekvddelmi feladatainak ellitt6sithoz, szakminisztdriumokkal, szakmai szervezetekkel tdrtdn6 t6rgyakisok
sor6n van sztiksdgiink.
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;dij f

tagdijhzetds m6dja

! 6tutal6ssal havi egyenl6 r6szletekben, atirgyh6 10. napjfig

! 6tutal6ssal 6vi k6t egyenl6 r6szletben, atirgyev m6rcius 31-

6ig, illetve szeptember 30-iig

! 6tutal6ssal
napjiig

6vente egy <isszegben, a tdrgyev m6rcius 31

! munk6ltat6i b6rlevon6ssal havi egyenlo rdszletekben

tagdijkedvezm6nyl2

! a tagdij 50%-6t kiv6nom frzetni, mert CSED-en, GYES-en,

GYED-en vagy GYET-en vagyok

n teljes tagdijmentess6get k6rek, mert elmriltam 70 6ves

t2 GYES/GYED/GYET tagdijkedvezmdny ig6nybev6tele esetdn

a jogosults6got igazol6 dokumentum m6solat6t, sziveskedj6k a k6relm6hez csatolni
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Alulirott jelentkez6 az eglszsdgiigyben mtik<jd6 szakmai kamar6kr6l sz6l6 2006.6vi XCV[.
tdrv6ny (Ekt.) 16. $ alapj6n felvdtelemet kdrem aMagyar Orvosi Kamara (tov6bbiakban MOK)
al6bbi tertileti szervezet6be :

n 6ltal6nos orvosk6nt abba a megyei vagy fovftrosi illet6kessdgti teriileti szewezetbe,
melynek teriiletdn:

. orvosi tev6kenys6get folytatok, vagy folytatni kivdnok; ennek hiany6ban
o ahol kor6bban orvosi tevdkenysdget folytattam, vagy ahol lak6helyem van,
o amennyiben tobb teriileti szervezet illetdkess6gi teriiletdn is folytattam, folyatok vagy

kiv6nok folytatni, tgy a v6laszt6som szerinti teriileti szew ezetbe.r3

n fosorvosk6nt a MOK Fogorvosok Tertileti Szewezetlbe (MOK FTESZ)
o cim: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

o telefon: 06111353-2188

n nem orvosi dinlomfsk6nt a MOK Diplom6sok Teriileti Szervezet6be
o cim: 1063 Budapest, Szondi utca44lB. fsz.2.
o telefon: 06111308-8628

Alulirott jelentkez6 btintetojogi feleloss6gem tudat6ban, jelen k6relem alilirhsdval. kiielentem:

o a felv6teli kdrelmen megadott adatok mindegyike megfelel a val6s6gnak,
o hozzfiJfnulok, hogy az iitalam szolg6ltatott adatokat a MOK, a MOK illet6kes Teriileti

Szervezete a mindenkor hat6lyos adatvddelmi szab5lyoknak megfeleloen kezelje, az
adatok feldolgoz6s{ra - kiilon jogszabtly szerint - adatfeldolgozot bizzon meg 6s a
tags6gi kfirtyhmlegyhrtasilhoz sziiks6ges adataimat - csak gyilrtdsi c6llal - fitadhassaaz
rgazolv tny gy art6j ftnak,

o a MOK Alapszabtlyhban foglaltakat magaffrranezve kcitelez6nek ismerem el,
o a MOK Alapszabillyihan 6s Tagdijszabitlyzatihan meghatfurozott m6don a kamarai

tagdijat megfizetem,
. az illet6kes nyilvantart6 hat6s6g itltalvezetett alapnyilv6ntart6sban szerepelek,
o nem 6llok a cselekvok6pess6gemetkorliltoz6 vagy kizitr6 gondnoks6g alatt,
o nem 6llok a kamarai tags6gom alapjrlul szolg6lo foglalkozdst6l eltilt6 joger6s it6let

hatilya alatt,
. nem 6llok egy 6vet meghalado vdgrehajtand6 szabadsSgveszt6sre ftdl6s miatt, a

b tintetett eIo elethez fuz6 do h6tr6nyo s j o gkdvetke zm 6nyek hatfiy a alatt,
. nem 6llok jogeros kiz6rds etikai biintet6s hatillya alatt,
. nem folytatok olyan tev6kenysdget, amit jogszabaly vagy a kamara etikai norm6i

egdszs6gtigyi tev6kenys6gemmel 6sszefdrhetetlennek minositenek.

13 A MOK Teriileti Szervezetek list6j6t a oldalon tal6lja.
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Tfj6koztatjuk, hogy a tagfelv6teli elj6r6s6rt, 2021. janudr 1. napj6t6l, nem kell

k}zigazgatisi h at6s 6 gi elj 6rrisi illet6ke fi zetni.

K6rem, hogy r6szemre az Orvosok Lapja foly6irat ingyenesen megktild6sre keriiljon!

,,Igen,, v1laszeset6n hozzi$arulok, hogy nevemet 6s postai cimemet a folyoirat kiildese c6lj6b6l

a MOK, a MOK Lapkiad6 Kft. 6s a postai kdzbesitdst vegzo kezelje es ehhez a tevdkenys6ghez

adatfeldolg ozot v egY en i g6nYbe.

n igenn nem

Ahozz6j6rul6s b6rmikor a terjeqztes@mok.hu e-mail cimen, postai riton a MOK levelezesi

cimdn 1068 Budapest, Szondi utca 100. vagy telefonon a +36 1 269-43911100 melldk sz6mon

visszavonhat6.

K6rem, hogy r6szemre a Magyar Fogorvos foly6irat ingyenesen megkiildesre keriiljon!

(C s ak fo gorv o s i el entkez ti e s etdn)

,,Igen" v1laszeset6n hozziljLrulok, hogy nevemet 6s postai cimemet a foly6irat kiild6se c6lj6bol

a MOK FTESZ kezelje 6s ehhez a tev6kenys6ghez adatfeldolgoz6tvegyen ig6nybe'

n igenn nem

A hozzt$6ru16s b5rmikor az e-mail cimen, postai riton a MOK

FTESZ levelez6si cim6n 1068 Budapest, Szondi utca 100. vagy telefonon a +36 I353 2188

sz6mon visszavonhat6.

K6rem, hogy a MOK vagy teriileti szervezetem r6szemre, az 6ltalam megadott e-mail cimre

elektronikus hirlevelet (rendszeres vagy rendkivtili) ktildjon! A Kaniaramin6l tobb inform6ci6t,

a tagok szakmai munk6j6t segit6 hirt, ismeretet,til6koztat6 anyagot szeretne Onnel kozolni. A

hirlevelek marketing 6s reklam anyagokat is tartalmazhatnak.

[1 igenn nem

Ahozzt$6rul6s b6rmikor a MOK illetdkes Teri.ileti Szewezeten6l visszavonhat6.ra

Alulirott, a kovetkez6 adatok vonatkoz6s6ban: n6v; telefonsz6m; e-mail cim; kifejezetten

felhatalmaz6st adok, hogy MOK tags6gi jogviszonyom Iartamaalatt, ezenadataimat a MOK 6s

i.izleti partnere, felhaszn6lhassa arra, hogy a MOK tagjai 6s kozvetlen csal6dtagi aireszere szolo,

a kamarai tags6g 6letmin6s6gdvel, anyagi j6l6t6vel, elomenetel6vel kapcsolatos

szolgtltattts aiv al, j av as I at aiv al me gkere she s s en.

n igenn nem

Ahozzhjirul6s bdrmikor a MOK illet6kes Teriileti Szervezetdn6l visszavonhat6.ls

Jelen tagfelv6teli k{relem alilirhshval tudom6sul veszem, hogy amennyiben a k6pm6somr6l

k6szitett f6nyk6pet a MOK reszere jelen tagfelvdteli kdrelemmel egyiitt megki.ildom, ezen

magatart6sommal kifejezetten hozzttjtrulok ahhoz, hogy a MOK a kdpm6somat, mint

szem6lyes adatomat, kiz6r6lag a tagnyilv6ntartds c6lj6b6l, azEkt. 16. $ (3) bek. miatt 6s a

tags6gi igazolv6nnyal tortdno jobb beazonosit6s 6rdekdben kezelheti.

fl isenn nem

14 A MOK Teriileti Szervezetek list6j6t a wvvrry.4qk.hu oldalon tal6lja'
rs A MOK Teriileti Szervezetek list6jdt a www.mok'hu oldalon tal6lja.
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Kdrem, hogy tags6gi
kertilj on le gy 6rt6sr a.

n isen! nem

t gazolv 6nyom a tagfelvdteli k6relmemhez c sato lt fenyk6p felvdtelemmel
Kijelentem, hogy a csatolt f6nykepfelv6tel engem abrazol!

Amennyiben M ,,igen"-t jeldlte meg, kdrjiik, hogy tags6gi igazolvdnya legy6rtrisa 6rdekdben
kett6 darab ieazolvdnyk6pet mell6kelien! Amennyiben a ,,nem"-t jelcilte meg, rigy tagsrigi
igazolvfnya f6nykdp n6lkiil keriil legy6rt6sra, mely az 6n tagshgi jogviszonyb6l sztrmaz6
jogait 6s kdtelezettsdgeit nem 6rinti!
A bektildott fot6k egy pllddnydt az illetdkes Teriileti Szewezet megkiildi a MOK Orsz6gos
Hivatal r6sz6re, ahol digitalizilljak ds bekertil a MOK Tagnyilvrlntartdslba a szemdlyi adatai
kcizd. Ebbol a nyilviintart6sb6l tcjrt6nik a MOK tags6gi igazolvitny gydrthsa. Tdjekoztatjuk,
hogy tags6gi igazolvdnya postai riton kertil megktild6sre az On 6ltal megadott cimre. A tags6gi
igazolvdny postftzitsirt k<jvet6en a papir alapir igazolvttnykdp megsemmisitdsre keriil. A fot6
m6sodpeld6nya az illetdkes Tertileti Szervezet iital kezelt papir alapri szem6lyi
dokument6ci6ba kertil, melyet atagsttgi viszonya megszrinds6t kriveto 5. 6v vdg6ig kezeljiik. A
fot6 torl6s6t illetve megsemmisit6sdt a tags6gi viszonya fenn6ll6sa alaIl az illet6kes Terrileti
Szervezetndl k6rheti. I 6

Kelt:

al6irf"s

p.h.

'" A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Teriileti Szervezete
Adatvddelmi T|jekodat6iilt a www.kamarafogorvos.hu el6rhetosdgen tal6lja.
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ADATKE zELE sr r l^rtr:ozrAT o

Az 6n adatainak kezeldje a MOK (1068 Budapest, Szondi utca 100.) telefon +36 1269 43gl
6s a MOK illet6kes teriileti szervezete, (a teriileti szervezetek el6rhet6s6geit megtal6lja a
mok.hu oldalon, illetve thjekoztatitst k6rhet a +36 | 269 439I telefgnsz6mon).

Ez egy rdviditett adatkezel6si t6j6koztat6, amely a tagfelv6teli elj6r6s sor6n tortdno
adatkezel6sr6l ad tdjekoztathst. A teljes tijdkoztat6t megtal6lja a www.mok.hu oldalon.

Mi jogositja fel a Magyar Orvosi Kamar{t, az illet6kes Teriileti Szervezet6t az adatok
kezel6s6re Tagfelv6teli eljir6s sorin ?

Az adatkezel6shez a felhatalmazdst az eg6szs6giigyben mrikrid6 szakmai kamar6kr6l sz6l6
2006. XCVII. t<irv6ny (Ekt.) valamint azOnhozzSjfurulilsa adja.

Milyen adatokat kezeliink a Tagfelv6teli eljdrds sor6n?
A jelen nyomtatv6ny kitcilt6s6kor az On 6ltal megadott adatokat az Ekt. l9.lA $-a alapjan
kezeljiik. Ezeknagy r6szben megegyeznek a ,,mrikiid6si nyilvdntaft6s"-ban szereplo adatokkal,
kie g6sziilv e az 6n 6ltal onk6nte sen me gadott adatokkal.

Milyen c6lb6l kezeljiik az adatokat?
Abb6l a celbol, hogy Ont felvehesstik a tagjaink koze. Az e-mail cim6t 6s a telefonszfumit a

gyors, olcs6 6s kdmyezetbar6t kommunik6ci6 c6lj6b6l kezeljtik. A tagsdgi igazolilst, tagdij
egyenlegkiizl(it, szflmla adatok 6s ad6igazolSst, valamint tov6bbk6pz6ssel kapcsolatos
tij6koztat6t 6s szakmai-szakmapolitikai thj6koztat6t is ezen a csatorndn kiildjtik, ha
megadja e-mail cim6t. A munkahelyre vonatkozo adatokat jogszabdlyi felhatalmazts - Ekt.
19. $ - , v6laszt6kertileti besorol6s, valamint esetleges kommunik6ci6 6s statisztikai c6lb6l
kezeljtk.

Meddig kezeljiik az adatokat?
Tags6gi jogviszony6nak megsztin6sdt koveto 5. dv v6g6ig kezeljiik.

Vesziink-e ig6nybe adatfeldol goz6t?
A Tagfelv6tel sor6n nem vesziink ig6nybe adatfeldolgoz6t.

Kik ismerhetik meg az adatokat a Tagfelv6tel sordn?
Az 0n adataita MOK Orsz6gos Hivatalads illetdkes Teriileti Szervezete tagfelv6teli elj6r6sban

r6szt vevo dolgozoi, tiszts6gviselor es az adatvddelmi tisztvisel6 ismerhetik meg.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Az 0n 6ltal szolgdltatott adatok kezel6s6hez ahozzhjfurul6s6t b6rmikor visszavonhatja. Ennek
korlStjhtjelenti az 6n tagsSgi jogviszonya, illetve a t<irv6ny felhatalmazSsa alapjdn kezelt
adatai. Ugyanezen szabdly vonatkozik az adatok tdrl6sdre is. A tags6gi jogviszony megl6tdhez

sziiks6 ge s adatokho z v al6 hozzij 6rul5sht nem vonhatj a vi s s za.

6nthjdkoztat6st k6rhet, az 6nr6I t6rolt adatokr6l. Az adat helyesbit6s6t (m6dosit6srit) kdrheti.
Onnek jog6ban 6Il az adatkezel6s korlfitozfusdt k6rni, valamint tiltakozni az adatkezel6s ellen.

Onnek joga van az 6nrol t6rolt 6s az 6n Sltal szolgilltatott adatokat g6ppel olvashat6
form6tumban kik6rni.
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ADATBIZoNSAGI INTEZKEDESEK

Adatbiztonsf gi int6zked6sek
(l) A Teriileti Szervezet valamennyi adatkezeldse vonatkoz6sitban a szemllyes adatok
biztons6ga 6rdekdben koteles megtenni azokat a technikai 6s szervezesi intdzked6seket 18 6s
kialakitani azokat az eljar6si szab6lyokat, amelyek a Rendelet drv6nyre jutlatfsfthoz
sztiks6gesek.

(2) Az Adatkezelo az adatokat megfelel6 int6zked6sekkel v6di a v6letlen, vagy jogellenes
megsemmisit6s, elveszt6s, megviitoztatds, sdrtilds, jogosulatlan nyilv6nossdgrahozata| vagy
az azokhoz val6 jogosulatlan hozzhfdres ellen.

(3) A szem6lyes adatokatbrzalmas adatk6nt minositi 6s kezeli. A munkavrillal6kkal a szem6lyes
adatok kezeldsdre vonatkoz6an titoktartasi kdtelezettsdget fr el6. A szemdlyes adatokhoz val6
hozzhferesj ogosults6gi szintek megad6s6val korl6tozott.

(4) A Teri.ileti Szervezet az informatikai rendszereket, szftmit6gepeket trizfallal v6di,
virusvddelemmel 6s jelsz6val l6tja el.

(5) A Tertileti Szervezet alkalmazottai a munkahelyi g6pekhez nem csatlakoztathatjdk sajat
szdmit6stechnikai eszkozeiket, adatt6rol6 6s rogzito eszkozeiket.

(6) A Terrileti Szervezet a szem6lyes adatok v6delme 6rdek6ben gondoskodik az elektronikus
riton folytatott bejdvo 6s kimeno kommunik6ci6 ellen6rz6sdr6l. Levelez6seiben kizir6lag
biztons6gos fi6kot hasznill (mely azEurspai Uni6 tertilet6n beli.il rendelkezik szerverrel).

(7) AKoztestiilet Lltalkezelt szemdlyes adatok intemeten tort6no megoszt6sa tilos!

(8) Kiilso forr6sb6l kapott vagy letciltcitt, nem enged6lyezett programok haszn6lata tilos!

(9) Az egy6ni jelszavakrol nyilv6ntart6s nem vezethelo, csoportos jelsz6 nem kdpezhet6!

Tags6gi viszony vfitozdsa esetdn adattov6bbitdst a Tertileti Szervezet a Kamarai Torvdny 16.

$. (6) bekezdese alapj6n a tag ir6sbeli kdrelme ndlkiil is megval6sithat, adatait tovdbbithatjaaz
illetdkes Teriileti Szervezethez. Hozzitj6rul6s n6lki.il tov6bbithat adatot a Teriileti Szervezet
hat6s6gi megkeres6sre, valamint etikai [gyekben.

ADATFELDOLGOZOK

1. A Teriileti Szervezet az alilbbi tev6kenys6gek tekintet6ben vesz igdnybe ktils6
Adatfeldolgoz6t:

a) Konyveloi 6s bdrsz6mfejt6i tevdkenys6g Ny6ri Kft. - k6pviseldje: Ny6ri Anik6 Sz6khely:
7400 Kaposv6r, Petofi t6r 4.

b) Tagi szolgfltatits keretdben ell6tott jogsegdly-nyrijt6s illetve etikai iigyekben a Bizottsilg
munkdj6t segfto tigyv6d: Dr. T6th Bence rigyvdd megbiz6si szerzod6ssel Sz6khely: 7400
Kaposv6r, Kossuth L. utca 12. MFSZ em.2.

c).Rendszergazda -megbiz6si szerzoddssel, titoktart6si kcitelezettsdggel.

17-



2. Adatfeld olgoz6i garancianyfjtf s

(1) Az Adatfeldol goz6ja garantillja - ktildncisen a szakdrtelem, a megbizhat6s6g es az

er6forr6sok tekintetJben - hogy a Rendelet k<jvetelm6nyeinek teljesiiles6t biztosit6 technikai

6s szewez1si int6zked6seket v6grehajtja, ide6rtve az adatkezel6s biztons6g6t is. Az Adatkezelo

az Adatfe I do I g o z6t nyi I atko ztatj a az adatbiztonshgi intd zke d6 s e iro l.

(2) Az Adatfeldolgoz6 tev6kenysdge sor6n biztositja, hogy az errntett szemdlyes adatokhoz

vai,6 hozzaf6r6sre ieljogositott szem6lyek - ha jogszab|lyon alapul6 megfelelo titoktart6si

kotelezetts eg hat1lya-alatt egydbkdnt nem 6llnak - az Sltaluk megismert szemdlyes adatok

vonatkoz6s6ban titoktart6si kotelezetts6get v6llalj anak.

(3) A Kamara megfelelo hardver 6s szoftver eszk<jzcikkel rendelkezik, az adatkezeles

jogszerris6g6nek 6sazlrintettekjogaiv6delm6nekbiztositrlshraalkalmasmuszaki6sszervezdsi
intdzked6sek v6grehajt6s6ra kotelezetts6get v6llal'

ADATVEDELMI INCIDENSEK KEZELESE

l. Az adatv6delmi incidens fogalma

(1) Adatv6delmi incidens: a biztons6g olyan s6riil6se, amely a tov6bbitott, t6rolt vagy m6s

m6don kezelt szem6lyes adatok vdletlen, vagy jogellenes megsemmisitds6t, elvesztds6t,

megvflltoztatisht, jogosulatlan kozl6set, vagy az azol<hoz val6 jogosulatlan hozztfetesl

eredmdnyezi.

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek pdld6ul: a laptop vagy mobil telefon

elvesztese, szem6lyes adatok nem biztons6gos t5rol6sa, adatok nem biztons6gos tov6bbit6sa,

vagy illet6ktelen rdszlre val6 tov6bbit6sa, listfk illet6ktelen m6sol6sa, tov6bbit6sa, szerver

elleni t6mad6sok, honlap felttjr6se.

2. Adatv6delmi incidensek kezel6se, orvoslfsa

(1) Adatv6delmi incidensek megeloz6se, kezel6se, a vonatkoz6 jogi eloirdsok betart6sa a

Teriileti S zew ezet elndk6nek 6 s iro davezetoj 6nek fe I adata'

(2) Azinformatikai rendszereken napl6zni kell ahozzffercseket 6s hozzhferesi kisdrleteket, es

ezeket folyamatosan elemezni kell (MOKREG).

(3) Amennyiben a Teriileti Szervezet munkavdllaloi a feladataik ell6t6sa sor6n adatvddelmi

incidenst {szlelnek. halad6ktalanul drtesitenitik kell a Tertileti Szewezet elntjkdt, vagy Teri.ileti

Szervezet iroddj6t:
Dr. Dris Istv6n elncjk - telefonszdma: 06-8214II-64I E-mail cim: iro-da@-smo-k.Lpn1tnq.iu

TESZ iroda - telefonsz6ma: 06-8214II-641E-mail cim: iro-da@smok.t-on-line.hu

(4) Adatvddelmi incidens bejelentdse esetdn a jogosult - az informatikai, penzid;gyi ds mtikodesi

vezet6 bevon6s6val - halad6ktalanul megvizsg6lja a bejelentdst, ennek sor6n azonositani kell

az incidenst, el kell drinteni, hogy val6di incidensrol, vagy t6ves riasztasr6l van sz6'
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a) az incidens bek0vetkez6s6nek idopontj6t 6s hely6t,
b) az incidens leir6s6t, koriilm6nyeit, hat6sait,
c) az incidens sor6n kompromitt6l6dott adatok kdrdt, sz6moss6g6t,
d) a kompromittrll6dott adatokkal 6rintett szem6lyek kcirdt,
e) az incidens elh6ritdsa 6rdekdben tett intdzked6sek leir6s6t,
f) a k6r me gelo z6 se, elhiriti"sa, c scjkkent6 s e 6rdek6be n tett intdzked6 sek leir6s6t.

(5) Adatvddelmi incidens bekdvetkez6se eset6n az lrintett rendszereket, szem6lyeket, adatokat
be kell hat6rolni ds el kell kiilonfteni 6s gondoskodni kell az incidens bekcivetkez6s6t
alfi6maszt6 bizonyitdkok begyrijt6s6rol ds meg6rz6sdrol. Ezt kovetoen lehet megkezdem a
kdrok helyre6llit6s6t es a jogszeru mukddds vissza6llitas6t.

3. Adafv6delmi incidensek nyilv 6ntart6sa

(1) Az adatv6delmi incidensekrol nyilv6ntartiist kell vezetni, amely tartalmazza: a) az 6rintett
szemdlyes adatok kcir6t,
b) az adatv6delmi incidenssel drintettek kor6t ds szdm6t,
c) az adatvddelmi incidens idopontj6t,

d) az adatv6delmi incidens kdri.ilmdnyeit, hat6sait,
e) az adatv6delmi incidens orvosl6s6ra megtett int6zkeddseket,

f az adatkezeldst el6ir6 jogszabitlyban meghatfirozott egy6b adatokat.

(2) A nyilv6ntart6sban szerepl6 adatv6delmi incidensekre vonatkoz6 adatokat 5 6vig meg kell
ortznt.

AZ ERINTETT SZEMELY JOGAI

l. Thjflkoztatiis 6s szem6lyes adatokhoz val6 hozzhf6r6s

Az Erintett k6rheti, hogy az Adatkezelo t6j6koztassa, hogy kezeli-e a szem6lyes adat6t, ds ha
igen, akkor az iitala kezelt szemdlyes adatokhoz biztosftson szftmirahozzdferest. AzErintett a
szemdlyes adatok kezeldsdrol b6rmikor ir6sban, az Adatkezelocimdre kiilddtt aj6nlott vagy
tdrtivev6nyes-ajSnlott lev6lben, illetve az fuoda@smok.t-online.hu e-mail cimre kiildcttt e-
mailben tdjekoztatdst k6rhet. A lev6lben ktildott tdjekoztatfts k6r6st az adatkezel6, akkor tekinti
hitelesnek, ha amegkiilddtt kdrelemalapjinaz Erintett egydrtelmrien beazonosithat6. Emailben
kiilddtt tajekoztatSsk6r6st az Adatkezel6 csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Erintett
regisztrrilt email cim6r6l kiildik, ez azonban nem z6rja ki, hogy az adatkezel6a t6jdkoztatds
megad6sa elott az Erintettet m6s m6don is beazonositsa. A tfijekoztatist az Adatkezelo
indokolatlan kdsedelem n6lktil megadja azErintett, de.legkds6bb 30 napon beltil (egyszer 60
nappal hosszabbithat6). A miisolatok kiaddsa az Erintett szttmdra ingyenes, kiv6ve a
kozigazgat6si hat6s6gi eljdr6s szabftlyai szerinti iigyeket, amelyekre a 46912011. korm6ny
rendelet vonatkozik.
Atdjekoztat6s kdrds kiterjedhet azBrintettek az Adatkezelo titalkezelt adataia, azokforrdsilra,
azadatkezelds cdlj6ra, j ogalapjira,idotartamdra, az esetleges adatfeldolgoz6k nevdre 6s cimdre,
az adatkezeldssel osszefiiggotevekenysdgekre, valamint a szemdlyes adatoknak tovilbbit6sa
esetdn arra, hogy kik ds milyen cdlb6l kapt6k vagy kapj6k meg adatait.
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2. Helyesbit6shez val6 jog

Az Erintett k{rheti az Adatkezelotol, hogy az ilItala .kezelt pontatlan szemdlyes adatot

helyesbitse. Figyelembe v6ve az adatkezelds c61j6t, az Erintett k6rheti a hi6nyos szemelyes

adatok kie96szit6s6t.

2. Tiirl6shez val6 jog

Az Erintett k{rheti az Adatkezelok 6ltal kezelt szem6lyes adatainak tcirl6sdt. A tiirl6s

megtagadhat6,ha a szemdlyes adatok kezel6s6re jogszab{ly felhatalmaz{st ad! A tcjrldsi

k6relem megtagadilsirol az adatkezelominden esetben tilekoztatia az Erintettet, megielcilve a

torlds megtagad6s6nak indok6t.
Szem6lyes adat t<jrl6s6re ir6nyul6 ig6ny teljesit6s6t kovetoen a kordbbi (torolt) adatok m6r nem

6llithat6k helyre.

JOGI KOTELEZETTSEG ALAPJAUL SZOLGAT,O .q.UA.TOK ToRLESE TILOS!

4. Lz adatkezel6s korlitozds6hoz val6 jog

AzErintettk6rheti, hogy szem6lyes adatainak kezelds etaz Adatkezelokorl6tozza,haazEtintett
vitatjaakezeltszem6lyes adatok pontoss6g6t. Ebben az esetben akorltfiozits alra az\dotartamra

vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a szemdlyes adatok

pontoss6g6t.

AzErintettkdrheti, hogy szem6lyes adatainak kezel6set az Adatkezelokorl|tozza akkor is, ha

az adatkezel6s jogellenes, de azErintett ellenzi akezeh. szem6lyes adatok torl6s6t, 6s ehelyett

k6ri azok felhasznillils 6nak korliltozdstfi .

Az Erintett tov6bb6 akkor is k6rheti, hogy szemdlyes adatainak kezellset az Adatkezelo

korliltozza, ha az adatkezel6s celja m6r megval6sult, de az Erintett ig6nyli azok Adatkezelo

6ltalikezel6s6t jogi ig6nyek eloterjesztds6hez, 6rv6nyesit6sehez, vagy vedelmehez.

5. Az adathordozhat6shghoz val6 jog

a) Az Erintett k6rheti, hogy az Adatkezel6 az Erintett 6ltal rendelkez6sdre bocs6tott 6s

automatizillt m6don kezelt szem6lyes adatokat g6ppel olvashat6 form6tumbanrlszdre aladjilk

es I v agy azokat e gy m5s ik adatkezelor 6 sz6t e to v 6bb its rik.

b) AzErintett dokumentdci6j6r6l m6solatot k6rhet. Ennek kiad6sa csak szem6lyes megjelendse

eset6n lehets6ges. Amennyiben azBrintett szemdlyesen a dokument6ci6 m6solat6t 6tvenni nem

tudja, az iltala iriisban meghatalmazott szemely szSmina adhat6 csak 6t.

6. A tiltakozhshoz val6 jog

Az Erintett tiltakozhat szem6lyes adatainak kezel6se ellen, amennyiben a szemdlyes adatok

keze 16 se ko zvetlen izletszerzes drdekdb en tcirtdnik'
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AZ ERTNTETT TAJEKozTATAsn nz luarvnnElMr rNCrDENsn6r,

Az Erintettet halad6ktalanul ti\ekoztatni kell az adatvedelmi incidensr6l, ha a kdvetkezo
feltdtelek telj esiilnek:
Ha az adatvddelmi incidens val6szimisithetoen magas kockdzattal jar a term6szetes szem6lyek

jogaira ds szabads6gaira ndzve, az Adatkezel6nek indokolatlan k6sedelem n6lktil titjekoztatnia
kell az Erintettet az adatvedelmi incidensrol. E tilekoztat6sban vil6gosan 6s kcizdrthetoen
ismertetni kell az adatv6delmi incidens jelleg6t, es kozolni kell legal6bb a kdvetkezoket:

a) Az Adatvddelmi tisztviselo vagy a tov6bbi tajekoztatitst nyrijt6 egy6b kapcsolattart6 nev6t
ds el6rhetosdgeit;

b) Ismertetni kell az adatvedelmi incidensbol ered6, val6szintisithet6 kdvetkezm6nyeket;

c) Ismertetni kell az adatkezel6 6ltal az adatvedelmi incidens orvosl6sdratett,vagy tervezett
int6zkeddseket, beledrtve adott esetben az adatvedelmi incidensb6l eredo esetleges h6tr6nyos
kdvetkezm6nyek enyhitd sdt celz6 intezked6 s eket.

PANASZTNTEL, JOGORVOSLAT

1. A feliigyeleti hat6signii tiirt6n6 panaszt6telhez val6 jog (hat6sdgi jogorvoslathoz valt6
jog)

Az Erintett jogosult arra, hogy panaszttegyen a feliigyeleti hatos6gn fi,ha azErintett megitdl6se
szerint a 16 vonatkoz6 szemelyes adatok kezeldse megs6rti a Rendeletet. Az a feli.igyeleti
hat6s6g, amelyhez a panaszt benyrijtott6k, koteles tdjekoztatni az igyfelet a panasszal
kapcsolatos eljdrrisi fejlemdnyekrol 6s annak eredm6ny6rol, idedrtve azt is, hogy az Ugyf6l
j ogosult bir6s6gi jogorvoslattal 6lni.

Adatkezel6ssel kapcsolatos panaszfval ide fordulhat:

Nemzeti Adatv6delmi 6s InformilcioszabadsSg Hat6s6g Sz6khely ll25 Budapest,
Szil6gyi Erzs6bet fasor 22lc Postacim: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1)391-1400

E-mail : ug)'felszolgalat@naih.hu

A fentieken kiviil az Erintettnek lehetos6ge van arra is, hogy adatainak vddelme 6rdek6ben
biros6ghoz forduljon. Keresetet a lak6helye, vagy tarl6zkodrisi helye szerint illet6kes
Tdrvdnyszekndl nyujthatja be.

Int6zked6sek a szabrilyzat megismertet6se irdnt

E Szabtiyzat rendelkeziseit meg kell ismertetni a Tertileti Szewezet valamennyi
munkav6llal6jhval ds a munkavlgzlsre ir6nyul6 szeruodesekben el5 kell irni, hogy betart6sa 6s
erv6nyesit6se minden munkav6llal6 l6nye ges munkakcjri kdtelezetts6 ge.
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ZARO RENDELKEZESEK
.^ :,

1) A MOK Somogy Megyei Teriileteitzervezet jelen Adatkezel6si Szabillyzatht a

Kiild6ttgyul1s 2022. m,irci.rs 25. napjdn 2022.03.2514. szdmi ha!furozathval j6vrihagyla. Az

Adatkezel6 s Szabillyzat 2022. mdrcius 25 . napjflt6l hat6lyo s'

Dr. Dris Istv6n
MOK SM-TESZ Elndk

Dr. Gil Kdr ly
MOK SM TE Titk6r

t - l[
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D?. tvtit<ics A/anka

MOK SM TE6Z Titk6r
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