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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

a Magyar Szemorvostársaságba 

(a továbbiakban: „Regisztrációs Nyilatkozat”) 

 
Név: .………………………………………………………………………………………………………… 

Pecsétszám: ….…………………………….………………………………………………………………... 

Tudományos Fokozat: ………………………………………….…………………………………………... 

Beosztás: ..…………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………….. Mobil: …………….….….....……....  

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………………….. 

Munkahely neve: .…………………………………………………………………..………………….…….  

Osztály: …………………………………………………………….. Telefon: ……….…..…………….……  

Címe: .………………………………………………………………………………………………………… 

Nyelvtudás                              Szakképesítés  

Nyelv: …………………………… Fok: …………………………… 1. ……………………...………………  

Nyelv: …………………………… Fok: ……………………………. 2. …………….………………….……  

Nyelv: …………………………… Fok: …………………………… 3. ………………………….…………..  

□ Regisztrálok és kifejezetten hozzáárulok ahhoz, hogy a Magyar Szemorvostársaság a jelen Papír Alapú 

Regisztráció során megadott személyes adataimat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak 
szerint kezelje. 

Kelt: ………………………………………………..  

Belépő aláírása  

A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT KÉRJÜK A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG 

SZÉKHELYÉRE, A SZEMORVOSTÁRSASÁG FŐTITKÁRA RÉSZÉRE CÍMEZVE VAGY AZ 

ALÁBBI E-MAIL CÍMRE ELKÜLDENI!  

Magyar Szemorvostársaság főtitkár részére                                                    elnokseg@szemorvostársaság.hu  
1085 Budapest, Mária u. 39.  
 
Ezt a részt a Társaság tölti ki!  
Nyilvántartásba vétel dátuma: ……..………………………                                  Főtitkár aláírása 
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A Magyar Szemorvostársaságba történő papír alapú tagi jelentkezés, 
regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési 

tájékoztató 
 

A Magyar Szemorvostársaság (székhely: 1085 Budapest, Mária u. 39.; adószám: 19000307-1-42; képviseli 

annak mindenkori elnöke, jelenleg: Prof. Dr. Facskó Andrea Elnök; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen 

személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatával tájékoztatja az Adatkezelőhöz, azaz a Magyar 

Szemorvostársaságba, mint szemorvosokat tömörítő egyesületbe belépő (potenciális) tagjait (a továbbiakban: 

„Érintett”) adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési intézkedéseiről és az 

Érintettek jogorvoslati lehetőségeiről. Amikor a Magyar Szemorvostársaságba a fenti Regisztrációs Nyilatkozat 

kitöltésével és az abban foglalt instrukcióknak megfelelően a Magyar Szemorvostársaság részére történő 

megküldésével regisztrál, azaz tagfelvételét papír alapú kérelem útján kezdeményezi, az Adatkezelőre bíz bizonyos 

személyes adatokat. 

Kezelt adatok köre 

Érintettek személyes adatai 

Amikor az Érintett a Magyar Szemorvostársaságba a fenti Regisztrációs Nyilatkozat kitöltésével és az abban 

foglalt instrukcióknak megfelelően a Magyar Szemorvostársaság részére történő megküldésével regisztrál, azaz 

papír alapú kérelem útján tagfelvételt kezdeményez (a továbbiakban: „Papír Alapú Regisztráció”) a következő 

személyes adatokat (a továbbiakban: „Személyes Adat”) bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, amelynek 

következtében az Adatkezelő a Papír Alapú Regisztráció során a következő Személyes Adatokat kezeli (a 

továbbiakban: „Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés”): Az Érintett teljes neve; az Érintett 

tudományos fokozata; az Érintett pecsétszáma; az Érintett beosztása, az Érintett címe; az Érintett mobilszáma; 

az Érintett e-mailcíme; az Érintett aktuális munkahelyére vonatkozó adatok, mint munkahely neve, osztálya, 

munkahely címe, munkahelyi telefonszáma; az Érintett nyelvismerete. 

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés jogalapja 

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés jogalapja az Érintett jelen Tájékoztató ismeretében, a 

Papír Alapú Regisztráció folyamatának lezárásakor megadott önkéntes és kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a 

regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását, azaz a fenti Regisztrációs Nyilatkozat kitöltését követően 

a „Regisztrálok és kifejezetten hozzáárulok ahhoz, hogy a Magyar Szemorvostársaság a Papír Alapú Regisztráció során megadott 

személyes adataimat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje” kijelentést megelőző négyzetet 

bejelöli, valamint a Regisztrációs Nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve, az abban foglalt instrukcióknak megfelelően 

az Adatkezelő részére elküldi. 

Amennyiben az Érintett meg kívánja szüntetni tagságát, illetve Papír Alapú Regisztrációját, az 

elnokseg@szemorvostarsasag.hu e-mail címre küldött e-maillel / az Adatkezelő székhelyére küldött postai 

levélben / az Adatkezelő részére átadott, aláírt nyilatkozatban hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha az 

Érintett tagsága bármely okból megszűnik, így különösen, de nem kizárólagosan az Érintett tagságát megszünteti, 

Papír Alapú Regisztrációját visszavonja (a továbbiakban: „Lejárat Napja”), akkor az Adatkezelő az Érintett Papír 

Alapú Regisztrációja során megadott Személyes Adatait nyilvántartásaiból véglegesen törli, a törlésre az 

Adatkezelő nevében személyes adatot kezelő adatfeldolgozó(k)nak is utasítást ad. A hozzájárulás bármely 

időpontban visszavonható, az Érintett által történő visszavonáshoz/ az Érintett Papír Alapú Regisztrációjának 

törléséhez való jog gyakorlása azonban nem érinti a visszavonás előtt az Érintett hozzájárulása alapján 

végrehajtott Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés jogszerűségét. 

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés célja 

Adatkezelő a Papír Alapú Regisztráció során az Érintett által megadott Személyes Adatokat elsősorban az Érintett 

beazonosítása, illetve a Magyar Szemorvostársaság egyesületi céljának – mint az Érintettek edukációja, a köztük, mint 

szakemberek közti tapasztalatcsere a szakterületek szerint differenciált fórumokra történő invitálás-, ill. továbbképzési lehetőségek 

biztosítása – minél sikeresebb módon történő megvalósítása, a szemorvos tudomány fejlesztése, az Érintettek 
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tudományos-, elméleti- és gyakorlati ismereteinek bővítése, az Érintettek közti kollegiális kapcsolat fejlesztése és 

az Érintettek szakmai érdekeinek érvényesítése, tagnyilvántartás- és tagdíjak vezetése, ún. archívum kezelés, 

közgyűlések összehívása céljából kezeli.  

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt Személyes Adatokat, az Érintett 

Papír Alapú Regisztrációja időpontjától időbeli korlátozás nélkül a regisztráció törlésének időpontjáig, azaz az 

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a továbbiakban: „Lejárat Napja”) kezeli és a Lejárat Napján 

nyilvántartásaiból véglegesen törli, a törlésre az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezelő 

adatfeldolgozó(k)nak is utasítást ad. 

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt Személyes adatokhoz hozzáférők 

köre  

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt Személyes adatokhoz az Adatkezelő részéről 

kizárólag az Adatkezelővel tagsági jogviszonyban álló mindenkori elnökségi tagok (7 tag), azaz az Adatkezelő 

mindenkori elnökségi, alelnökségi, főtitkári, titkári pozícióját betöltő-, ill. pénztárosi feladatokat ellátó tagjai, 

valamint 2 más, jellemzően pozíciót be nem töltő tagjai férnek hozzá. 

A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt Személyes adatok ténylegesen 

megnevezett címzettjei az alábbi adatfeldolgozók (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”):  

1) Promenade Publishing House Kft. (székhely: 1125 Budapest, Tusnádi itca 19.; adószám: 12209196-

2-43) aki az Adatkezelő megbízásából a közte, mint Adatfeldolgozó és az Adatkezelő között létrejött 

szerződéses jogviszony alapján kezeli az Érintett személyes adatait; 

2) E-mail tárhelyszolgáltatás a Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047; székhelye: Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) e-mail tárhely szolgáltatón, mint Adatfeldolgozón keresztül, 

amely az Érintett személyes adatait az alábbi linken található ÁSZF-ben foglaltak szerint kezeli:  

https://policies.google.com/terms?hl=hu; 

 

Adatbiztonság 

Adatkezelő és Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés és az ezzel 

kapcsolatos, Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi 

jogszabályoknak így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi 

Rendeletének. A Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során harmadik országokba vagy 

nemzetközi szervezetek részére adattovábbítás, ill. automatizált döntéshozatal vagy profilozási tevékenység nem 

történik. 

Az Érintettet – a Papír Alapú Regisztrációjának törlésén, azaz hozzájárulásának visszavonásán felül – 

számos jog illeti meg: 

Hozzáférés – az Érintett jogosult visszajelzést kapni az Adatkezelőtől, ha a Papír Alapú Regisztrációval 

kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok kezelése, felhasználása folyamatban van. Az Érintett jogosult 

továbbá a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatokhoz hozzáférni, azokról papír 

alapon vagy elektronikusan másolatot kapni. Amennyiben az Érintett élni kíván ezen jogával, az 

elnokseg@szemorvostarsasag.hu elérhetőségen keresztül teheti ezt meg. 

Helyesbítés – az Érintett jogosult a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok 

késedelem nélkül történő helyesbítését, kiegészítését kérni az Adatkezelőtől az elnokseg@szemorvostarsasag.hu 

elérhetőségen keresztül. 

Törlés – az Érintett jogosult arra, hogy kérésre az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó, 

a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok, ha: 
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 a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés céljából már nincs rájuk szükség, azaz a Papír 

Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok kezelésének célja megszűnt; 

 az Érintett hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos 

Adatkezelésre; 

 az Érintett tiltakozik a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelésre; 

 az Érintettre vonatkozó, Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatokat 

jogellenesen kezelték. 

Adatkezelő az Érintettre vonatkozó, a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok 

törlésére okot adó körülmény esetén az Érintettnek a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során 

kezelt személyes adatait haladéktalanul és végérvényesen törli, erre a vele szerződéses jogviszonyban álló 

Adatfeldolgozó(k) részére is utasítást ad. Amennyiben az Érintett ilyen körülményt észlel és élni kíván ezen 

jogával az elnokseg@szemorvostarsasag.hu elérhetőségen keresztül teheti ezt meg. Az Adatkezelő a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az 

Érintett Adatkezelő által történő, a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés részleteire irányuló 

kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. 

Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés korlátozása – A Papír Alapú Regisztrációval 

kapcsolatos Adatkezelés korlátozásával az Érintett azt kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a Papír Alapú 

Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelést az alábbi esetekben: 

 ha az Érintett vitatja az adatok pontosságát, addig, amíg az Adatkezelő azt ellenőrzi; 

 ha a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés jogellenes, azonban az Érintett tiltakozik az 

Érintettre vonatkozó, a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok törlése 

ellen és kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 ha Adatkezelőnek már nincs szüksége az Érintettre vonatkozó, a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos 

Adatkezelés során kezelt adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 ha az Érintett tiltakozott a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés ellen, ez esetben addig, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett 

jogos indokaival szemben. 

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó, a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt 

adatok helyesbítéséről, törléséről vagy a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés korlátozásról az 

Érintettre vonatkozó, Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok valamennyi 

címzettjét tájékoztatja, amennyiben az nem bizonyul lehetetlennek. 

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga – az Érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság NAIH (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; 

telefon: +36 (1) 391-1400; telefax: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: 

„Hatóság”) eljárását kérni, a Hatósághoz panasztétellel fordulni, amennyiben az Érintett megítélése szerint az 

Érintettre vonatkozó, a Papír Alapú Regisztrációval kapcsolatos Adatkezelés során kezelt adatok Adatkezelő által 

történő kezelése sérti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat. Érintett jogai megsértése esetén ill., ha az 

Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi incidens – Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 

való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 

ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett 

személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 
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időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

A Tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, 

amennyiben a Magyar Szemorvostársaság, mint Adatkezelő egyesületi célja módosul, bővül ill., ha jogszabály 

azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az 

erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre a tulajdonában lévő www.szemorvostarsasag.hu 

weboldalon közzéteszi. Az Adatkezelő az Érintettet a Tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott 

e-mail címén értesíti. Ha az Érintett a módosított Tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor Papír Alapú 

Regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott Személyes Adatait az Adatkezelő nyilvántartásaiból 

véglegesen törli, a törlésre az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezelő adatfeldolgozó(k)nak is utasítást 

ad. 

 

Kelt Budapesten, 2019. november 14. napján. 

 
 

http://www.szemorvostarsasag.hu/

