
A	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

ADATKEZELÉSI	ÉS	ADATVÉDELMI	SZABÁLYZATA	

	
1. Bevezetés	

	
A	Magyar	 Állcsont-ortopédiai	 és	 Fogszabályozási	 Társaság	 célja,	 hogy	 a	 dento-faciális	 eltérések	 és	
rendellenességek	 evidenciákon	 alapuló	 gyógyításával,	 annak	 magas	 színvonalú	 oktatásával,	 valamint	 a	
kutatások	támogatásával	elősegítse	a	populáció	orális	egészségét	és	egészség-műveltségét	(a	továbbiakban:	
„MÁFT”	vagy	„szolgáltató”).	
Az	MÁFT,	mint	 adatkezelő	 jelen	 adatkezelési	 szabályzat	 (a	 továbbiakban:	 „szabályzat”)	 szerint	 kezeli	 a	
személyes	 adatokat	 (a	 továbbiakban,	 mint	 „érintett”).	 Az	 MÁFT	 adatkezelései	 megfelelnek	 a	 hatályos	
jogszabályokban	és	jelen	szabályzatban	foglalt	előírásoknak.	
Az	MÁFT	kizárólag	 jelen	 szabályzatban	 rögzített	 adatkezelésekhez	és	 az	ott	meghatározott	 adatkezelési	
célokra,	a	cél	eléréséhez	szükséges	mértékben,	ideig	és	módon	kezeli	az	érintettek	személyes	adatait.	Az	
MÁFT	 a	 rendelkezésére	 bocsátott	 személyes	 adatokat	 minden	 esetben	 a	 hatályos	 magyar	 és	 európai	
jogszabályoknak	és	saját	etikai,	 illetve	szakmai	előírásainak	eleget	 téve	kezeli,	minden	esetben	megteszi	
azokat	 a	 technikai	 és	 szervezési	 intézkedéseket,	 amelyek	 a	 megfelelő	 biztonságos	 adatkezeléshez	
szükségesek.		

2.	Az	egyes	adatkezelések	
	

2.1.	Az	MÁFT	tevékenységével	és	szolgáltatásaival	összefüggő	adatkezelés	
	
Az	adatkezelés	célja	
Az	MÁFT	a	tagok	személyes	adatait	annak	érdekében	kezeli,	hogy	tagjai	az	alapszabályban	meghatározott	
jogaikat	 és	 kötelezettségeiket	 az	 alapszabályban	 foglaltaknak	 megfelelően	 gyakorolhassák,	 illetve	
teljesíthessék.	Az	MÁFT	képviseli	a	tagok	szakmai	érdekeit	mind	bel-,	mind	külföldön.	

Az	adatkezelő	neve	és	elérhetőségei	
név:	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

székhely	és	levelezési	cím:	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
Az	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	
Az	adatkezeléssel	érintettek	köre		
Az	adatkezelő	az	MÁFT,	amellyel	a	tagok	tagsági	jogviszonyban	állnak.	Az	adatkezelésben	elsődlegesen	az	
az	egyesületi	tagok	érintettek.	
	
A	kezelt	személyes	adatok	
A	tagokról	az	alábbi	személyes	adatokat	kezeli	az	MÁFT:	

Személyazonosító	adatok:	 tag	neve,	levelezési	címe,	születési	helye,	ideje	
Kapcsolattartási	adatok:	 tag	levelezési	címe,	telefonszáma,	e-mail	címe	
Szakmai	adatok:	 tag	orvosi	pecsétszáma,	szakképesítés	szerzés	éve	

Tagsági	adatok:	
befizetett	 tagdíj	 összege,	 tagsági	 jogviszony	
kezdete,	vége	

		



Adatkezelés	jogalapja	
A	 tagok	 személyes	 adatai	 kezelésének	 jogalapja	 az	 alapszabályban	 foglalt	 jogok	gyakorlásának,	 illetve	 a	
kötelezettségek	 teljesítésének	 biztosítása.	 Az	 érintettek	 személyes	 adataihoz	 az	MÁFT	 erre	 feljogosított	
tagjai,	illetve	az	alábbi	adatfeldolgozók	férhetnek	hozzá:	
	
Weboldalfejlesztő	és	karbantartó:	
Cégnév:	Intracomp	Bt.	

Székhely:	2081	Piliscsaba,	Ady	Endre	u.	8.	

Postai	szolgáltató:	
Cégnév:	Magyar	Posta	Zártkörűen	Működő	Részvénytársaság	

Székhely:	1138	Budapest,	Dunavirág	utca	2-6.	

Az	MÁFT	a	tagok	személyes	adatait	a	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	 fszt.	2.	szám	alatti	székhelyén	 fizikai	
védelemmel	 ellátott	 szerveren	 tárolja,	 amely	 szerverhez	 való	 elektronikus	 hozzáférés	 kizárólag	 egyedi	
azonosító	név	és	jelszó	megadását	követően	lehetséges.		

Adatkezelés	és	tárolás	ideje	
Az	 MÁFT	 az	 érintettek	 személyes	 adatait	 főszabály	 szerint	 a	 tagsági	 jogviszony	
megszűnéséig/megszüntetéséig	kezeli;	a	személyes	adatok	kivételesen	az	általános	5	éves	elévülési	ideig	
kezelhetőek	abból	a	célból,	hogy	mind	Az	MÁFT,	mind	a	 tagok	érvényesíthessék	a	 tagsági	 jogviszonnyal	
összefüggő,	abból	eredő	jogos	érdekeiket.	

2.2.	A	tagok	adatainak	kezelése	pályázatokkal	összefüggésben	
	

Az	adatkezelés	célja	
Az	MÁFT	időszakosan	pályázatokat	hirdet	a	tagjai	részére,	a	pályázattal	kapcsolatos	pályázati	felhívásokat	
a	honlapján	teszi	közzé.	
A	pályázatokkal	 összefüggő	adatkezelés	 a	 tagok	hozzájárulásán	alapul,	 a	 hozzájárulás	 írásban	bármikor	
visszavonható.		
	
Az	adatkezelő	neve	és	elérhetőségei	
név:	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

székhely	és	levelezési	cím:	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
	
Az	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	
Az	adatkezeléssel	érintett	személyek,	érintettek	köre	és	típusa	
Az	érintettek	a	pályázatokban	részt	vevő	tagok.		
	
A	kezelt	személyes	adatok	
Az	érintettekről	az	alábbi	személyes	adatokat	kezeli	az	MÁFT:	

	



Személyazonosító	adatok:	 tag	neve,	levelezési	címe	
Kapcsolattartási	adatok:	 tag	telefonszáma,	e-mail	címe	
	
Adatkezelés	jogalapja	
Az	 adatkezelés	 az	 érintett	 hozzájárulása	 alapján,	 elektronikus	 formában	 történik.	 A	 személyes	 adatok	
kezelése	jogszerű	a	GDPR	6.	cikk	(1)	a)	alapján,	ha	az	érintett	hozzájárulását	adta	személyes	adatainak	egy	
vagy	több	konkrét	célból	történő	kezeléséhez	és	az	elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	
információs	 társadalommal	 összefüggő	 szolgáltatások	 egyes	 kérdéseiről	 szóló	 2001.	 évi	 CVIII.	 törvény	
(Ektv.)	 13/A.	 §	 alapján	 az	 adatkezelő	 jogosult	 az	 adatkezeléssel	 összefüggésben	 a	 személyes	 adatai	
kezelésére.	
	
Adatkezelés	és	tárolás	ideje	
Az	MÁFT	az	adatokat	az	érintett	hozzájárulásának	visszavonásáig	kezeli.	
	

	
2.3.	Az	MÁFT	konferenciaszervezésével	összefüggő	adatkezelés	

	
	
Az	adatkezelés	célja	
Az	MÁFT	tagjainak,	illetve	a	meghívott	és	külsős	személyeknek	időszakos	jelleggel	konferenciát	szervez.	Az	
érintettek	személyes	adatainak	kezelése	a	tagok,	illetve	az	előadók,	résztvevők	vagy	meghívott	személyek	
részletes	 tájékoztatása,	 továbbá	 a	 kötelező	 továbbképzési	 pontok	 jóváírása	 érdekében	 történik.	 A	
tájékoztatás	 kiterjed	 a	 konferencia	 helyének,	 idejének,	 a	 konferencián	 való	 részvétel	 feltételeinek	
ismertetésére.		

Az	adatkezelő	neve	és	elérhetőségei	
név:	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

székhely	és	levelezési	cím:	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
	
Az	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	
Az	adatkezeléssel	érintett	személyek,	érintettek	köre	és	típusa	
Az	érintettek	a	tagok,	a	konferencián	résztvevő	egyéb,	külsős	személyek	és	az	előadók.		
	
A	kezelt	személyes	adatok	
A	tagokról/meghívottakról	az	alábbi	személyes	adatokat	kezeli	az	MÁFT:	

Személyazonosító	adatok:	 tag/meghívott	neve,	lakcíme,	orvosi	pecsétszáma	

Kapcsolattartási	adatok:	
tag/meghívott	lakcíme,	e-mail	címe,	telefonszáma,	
számlázási	adatai	

Étkezési	szokásokkal	kapcsolatos	adatok:	 ételallergia,	ételérzékenység	
	

A	díjazásban	részesülő	előadókról	az	alábbi	személyes	adatokat	kezeli	az	MÁFT:	

Személyazonosító	adatok:	
előadó	neve,	születési	helye,	születési	 ideje,	anyja	
neve	

Számlázási	adatok:	 adóazonosító	jele	(adószáma),	bankszámlaszáma	
		



Adatkezelés	jogalapja	
Az	adatkezelés	jogalapja	az	MÁFT	és	a	tagjai	között	fennálló	szerződés	teljesítéséhez	szükséges,	különös	
tekintettel	az	Alapszabály	II.	pontjában	meghatározott	célokra.	
Az	MÁFT-vel	 tagsági	 jogviszonyban	nem	álló	meghívottak	személyes	adatainak	kezelésének	 jogalapja	az	
MÁFT	jogos	érdeke.	

Adatkezelés	és	tárolás	ideje	
Az	 MÁFT	 a	 tagok	 személyes	 adatait	 a	 tagok	 és	 az	 MÁFT	 között	 fennálló	 szerződéses	 jogviszony	
megszűnéséig	kezeli.	

Az	 MÁFT	 a	 meghívottak	 személyes	 adatait	 –	 a	 szerződéses	 jogviszonnyal	 összefüggő	 jogos	 érdekek	
érvényesítése	érdekében	–	az	általános	5	éves	elévülési	ideig	kezeli.		

2.4.	Az	MÁFT	szakmai	anyagok	továbbításával	összefüggő	adatkezelése	
	
	
Az	adatkezelés	célja	
Az	MÁFT	működésével,	 célkitűzéseivel,	 rendezvényeivel	 kapcsolatos	 információk	 érintettekhez	 történő	
eljuttatása.		

Az	adatkezelő	neve	és	elérhetőségei	
név:	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

székhely	és	levelezési	cím:	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
	
AZ	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	
Az	adatkezeléssel	érintett	személyek,	érintettek	köre	és	típusa	
A	http://maft.hu/	weboldal	felhasználói	(feliratkozók,	tagok)	
	
A	kezelt	személyes	adatok	
A	feliratkozókról,	tagokról	az	alábbi	személyes	adatokat	kezeli	az	MÁFT:	

Személyazonosító	adatok:	 tag/feliratkozó	neve,	lakcíme	
Kapcsolattartási	adatok:	 tag/feliratkozó	e-mail	címe,	telefonszáma		
	
Adatkezelés	jogalapja	
Az	adatkezelés	az	érintett	hozzájárulása	alapján,	elektronikus	formában	történik.		

A	 személyes	 adatok	kezelése	 jogszerű	 a	GDPR	6.	 cikk	 (1)	 a)	 alapján,	 ha	 az	 érintett	hozzájárulását	adta	
személyes	adatainak	egy	vagy	több	konkrét	célból	történő	kezeléséhez;	és	az	elektronikus	kereskedelmi	
szolgáltatások,	valamint	az	információs	társadalommal	összefüggő	szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	szóló	
2001.	évi	CVIII.	törvény	(Ektv.)	13/A.	§	alapján	az	adatkezelő	jogosult	az	adatkezeléssel	összefüggésben	a	
személyes	adatai	kezelésére.	
	
Adatkezelés	és	tárolás	ideje	
Az	MÁFT	az	adatokat	az	érintett	hozzájárulásának	visszavonásáig	kezeli.	

	



	
2.5.	Az	MÁFT	publikációkkal	összefüggő	adatkezelése	

	
	
Az	adatkezelés	célja	
Az	MÁFT	tagjai	által	publikált	tudományos	írások	megjelentetése	különböző	szaklapokban.	(pl.	Fogorvosi	
Szemle,	stb…)	

Az	adatkezelő	neve	és	elérhetőségei	
név:	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

székhely	és	levelezési	cím:	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
	
Az	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	
Az	adatkezeléssel	érintett	személyek,	érintettek	köre	és	típusa	
Az	érintettek	a	publikálni	kívánó	egyesületi	tagok.	
	
A	kezelt	személyes	adatok	
A	publikálni	kívánó	tagokról	az	alábbi	személyes	adatokat	kezeli	az	MÁFT:	

Személyazonosító	adatok:	
szerző	 neve,	 lakcíme/	 postázási	 címe,	 születési	
helye	és	ideje		

Kapcsolattartási	adatok:	 szerző	e-mail	címe,	telefonszáma	
Szakmai	adatok:	 munkahelye	
		

Adatkezelés	jogalapja	
Az	 adatkezelés	 az	 érintett	 hozzájárulása	 alapján,	 elektronikus	 formában	 történik.	 A	 személyes	 adatok	
kezelése	jogszerű	a	GDPR	6.	cikk	(1)	a)	alapján,	ha	az	érintett	hozzájárulását	adta	személyes	adatainak	egy	
vagy	több	konkrét	célból	történő	kezeléséhez;	és	az	elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	
információs	 társadalommal	 összefüggő	 szolgáltatások	 egyes	 kérdéseiről	 szóló	 2001.	 évi	 CVIII.	 törvény	
(Ektv.)	 13/A.	 §	 alapján	 az	 adatkezelő	 jogosult	 az	 adatkezeléssel	 összefüggésben	 a	 személyes	 adatai	
kezelésére.	
A	 tag	 fent	meghatározott	 személyes	 adataihoz	 az	 adatkezelést	 végző	MÁFT	 és	munkatársai,	 valamint	 a	
szaklapok	kiadói	és	munkatársai	férhetnek	hozzá.		

pl.	Fogorvosi	Szemle	című	lap	kiadója:	
Cégnév:	 ARGUMENTUM	 Könyvkiadó,	 Tudományszervező	 és	 Szolgáltató	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaság	
Székhely:	1085	Budapest,	Mária	utca	46.	

Adatkezelés	és	tárolás	ideje	
Az	MÁFT	az	adatokat	az	érintett	hozzájárulásának	visszavonásáig	kezeli.	

2.7.	Az	MÁFT	számviteli	szolgáltatással	összefüggő	adatkezelése	
	
Az	adatkezelés	célja	



Az	MÁFT	a	tagdíj	befizetéséről	és	a	szolgáltatások	ellenértékéről	számlát	állít	ki	a	tagok,	illetve	a	szerződéses	
partnerei	 részére.	 A	 számlakiállítással	 összefüggésben	 az	 MÁFT	 kezeli	 a	 tagoknak	 és	 partnereinek	 a	
számlázási	adatait	annak	érdekében,	hogy	az	MÁFT	tevékenysége	megfeleljen	a	számvitelről	szóló	2000.	évi	
C.	törvényben	foglalt	előírásoknak.	

Az	adatkezelő	neve	és	elérhetőségei	
név:	Magyar	Állcsont-ortopédiai	és	Fogszabályozási	Társaság	(MÁFT)	

székhely	és	levelezési	cím:	1015	Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
	
Az	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	
	
Az	adatkezeléssel	érintett	személyek,	érintettek	köre	és	típusa	
Az	érintettek	a	tagok,	illetve	a	szerződéses	partnerek.	

A	kezelt	személyes	adatok	
A	tagok,	illetve	a	szerződéses	partnerek	alábbi	személyes	adatait	kezeli	az	MÁFT:	

Személyazonosító	adatok:	
név/cégnév,	 lakcím/székhely,	 adóazonosító	
jele/adószáma	

Kapcsolattartási	adatok:	 telefonszám,	e-mail	cím	
	
Adatkezelés	jogalapja	
Az	adatkezelés	az	MÁFT-re	vonatkozó	jogszabályi	kötelezettség	teljesítéséhez	szükséges.	

A	tag,	illetve	a	szerződéses	partner	fent	meghatározott	személyes	adataihoz	az	adatkezelést	végző	MÁFT	és	
munkatársai,	továbbá	az	alábbi	adatfeldolgozó(k)	férhetnek	hozzá:	

Könyvelés	és	bérszámfejtés:	
Név:	Z&E	Kft.	
Székhely:	1063	Budapest,	Bajnok	utca	1.	
Adószám:	12040814-2-42	
Telefonszám:	06	1	266	1089	
E-mail	cím:	info@zande.hu	
	

Jogszabályi	előírás	alapján	az	adatfeldolgozás	során	a	személyes	adatai	továbbításra	kerülhetnek	a	Nemzeti	
Adó-	és	Vámhivatal	részére.	

A	 tag,	 illetve	 a	 szerződéses	 partner	 köteles	 az	 MÁFT	 részére	 a	 számlakiállításhoz	 szükséges	 adatokat	
megadni,	ennek	hiányában	az	MÁFT	a	számlaadási	kötelezettségének	nem	tud	eleget	tenni.	

Adatkezelés	és	tárolás	ideje	
A	számvitelről	 szóló	2000.	 évi	C.	 törvény	169.	 §	 (1)	–	 (3)	bekezdései	 alapján	a	 számla,	 illetve	az	annak	
kiállításához	szükséges	adatok	megőrzési	ideje	8	év.	



3.	Az	érintettek	adatkezeléssel	összefüggő	jogai	
	

Az	érintettet	az	adatkezeléssel	kapcsolatban	az	alábbi	jogok	illetik	meg:	

3.1.	Tájékoztatáshoz	való	jog	
	
Az	adatkezelés	megkezdése	előtt,	legkésőbb	az	érintett	személyes	adatainak	megszerzésekor	az	érintettet	
részletesen	 átlátható	 és	 könnyen	 hozzáférhető	 formában,	 világosan	 és	 közérthetően	 kell	 tájékoztatni	
különösen:	
		

• az	adatkezelő	kilétéről	és	elérhetőségéről	
• az	adatvédelmi	tisztviselő	elérhetőségeiről	
• a	személyes	adatok	tervezett	kezelésének	céljáról,	valamint	az	adatkezelés	jogalapjáról	
• a	„jogos	érdeken”	alapuló	adatkezelés	esetén	ezen	jogos	érdekekről	
• a	személyes	adatok	címzettjeiről	
• az	adatkezelés	tervezett	időtartamáról	
• az	érintett	azon	jogáról,	hogy	kérelmezheti	az	adatkezelőtől	a	rá	vonatkozó	személyes	adatokhoz	
	 való	hozzáférést,	azok	helyesbítését,	törlését	vagy	kezelésének	korlátozását,	és	tiltakozhat	az	ilyen									
személyes	adatok	kezelése	ellen,	valamint	az	érintett	adathordozhatósághoz	való	jogáról	
• a	jogorvoslati	lehetőségekről;		
• arról,	hogy	a	jogviszony	létrejöttének	előfeltétele-e	az	adatok	megadása,	illetve	milyen	lehetséges	
következményeikkel	járhat	az	adatszolgáltatás	elmaradása	

Az	előzetes	tájékoztatás	megadásának	felelőse	az	MÁFT.	A	fenti,	előzetes	tájékoztatáson	túl	az	adatkezelés	
bármely	 szakaszában	 tájékoztatást	 kérhet	 az	 érintett	 az	 MÁFT-tól,	 amely	 a	 tájékoztatást	 legkésőbb	 25	
napon	belül,	ingyenesen	megadja.		

3.2.	Az	érintett	hozzáférési	joga	
	
Az	érintett	jogosult	arra,	hogy	az	adatkezelőtől	tájékoztatást	kapjon	az	adatkezeléssel	összefüggésben.	Az	
adatkezelő	 az	 adatkezelés	 tárgyát	 képező	 személyes	 adatok	 másolatát	 ingyenesen	 köteles	 az	 érintett	
rendelkezésére	 bocsátani.	 Az	 érintett	 által	 kért	 további	 másolatokért	 az	 adatkezelő	 az	 adminisztratív	
költségeken	alapuló,	észszerű	mértékű	díjat	számíthat	fel.	Ha	az	érintett	elektronikus	úton	nyújtotta	be	a	
kérelmet,	az	információkat	széles	körben	használt	elektronikus	formátumban	kell	rendelkezésre	bocsátani.	
Mindez	nem	érintheti	hátrányosan	mások	jogait	és	szabadságait.	
		
3.3.	Helyesbítéshez	való	jog	
	
Az	 érintett	 jogosult	 arra,	 hogy	 kérésére	 az	 adatkezelő	 indokolatlan	 késedelem	 nélkül	 helyesbítse	 a	 rá	
vonatkozó,	pontatlan	személyes	adatokat.		

3.4.	Törléshez	való	jog,	„az	elfeledtetéshez	való	jog”	
	
Az	érintett	jogosult	arra,	hogy	kérésére	az	adatkezelő	indokolatlan	késedelem	nélkül	törölje	a	rá	vonatkozó	
személyes	adatokat,	ha	
		
a)	a	személyes	adatokra	már	nincs	szükség	abból	a	célból,	amelyből	azokat	gyűjtötték	vagy	más	módon	
kezelték;	
b)	amennyiben	az	adatkezelés	alapja	az	érintett	hozzájárulása	és	az	érintett	visszavonja	a	hozzájárulását	az	
adatkezeléshez,	és	az	adatkezelésnek	nincs	más	jogalapja;	
c)	az	érintett	tiltakozik	az	adatkezelés	ellen,	és	nincs	elsőbbséget	élvező	jogszerű	ok	az	adatkezelésre;	
d)	a	személyes	adatokat	jogellenesen	kezelték;	
e)	a	személyes	adatokat	az	adatkezelőre	alkalmazandó	uniós	vagy	tagállami	jogban	előírt	jogi	kötelezettség	
teljesítéséhez	törölni	kell;	



f)	 a	 személyes	 adatok	 gyűjtésére	 az	 információs	 társadalommal	 összefüggő	 szolgáltatások	 kínálásával	
kapcsolatosan	került	sor.	
	
3.5.	Az	adatkezelés	korlátozásához	való	jog	
	
Az	érintett	jogosult	arra,	hogy	kérésére	az	adatkezelő	korlátozza	az	adatkezelést,	ha	
		

• az	érintett	vitatja	a	személyes	adatok	pontosságát	
• az	adatkezelés	jogellenes,	és	az	érintett	ellenzi	az	adatok	törlését	
• az	adatkezelőnek	már	nincs	szüksége	a	személyes	adatokra,	de	az	érintett	igényli	azokat	jogi	igények	

érvényesítéséhez.	
		
Az	 adatkezelő	minden	 olyan	 címzettet	 köteles	 tájékoztatni	 a	 helyesbítésről,	 törlésről	 vagy	 adatkezelés-
korlátozásról,	akivel,	illetve	amellyel	a	személyes	adatot	közölték,	kivéve,	ha	ez	lehetetlennek	bizonyul,	vagy	
aránytalanul	nagy	erőfeszítést	igényel.	

Az	érintettet	kérésére	az	adatkezelő	tájékoztatja	e	címzettekről.	

3.6.	Az	adathordozhatósághoz	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,	 ha	 az	 adatkezelés	
hozzájáruláson	 vagy	 szerződésen	 alapul	 és	 az	 adatkezelés	 automatizált	 módon	 történik.	 Az	 adatok	
hordozhatóságához	 való	 jog	 fentiek	 szerinti	 gyakorlása	 során	 az	 érintett	 jogosult	 arra,	 hogy	 –	 ha	 ez	
technikailag	megvalósítható	–	kérje	a	személyes	adatok	adatkezelők	közötti	közvetlen	továbbítását.	

Az	 adatok	 hordozhatóságához	 való	 jog	 gyakorlása	 nem	 sértheti	 a	 törléshez	 való	 jogot.	 Az	 adatok	
hordozhatóságához	való	jog	nem	érintheti	hátrányosan	mások	jogait	és	szabadságait.	

3.7.	Tiltakozáshoz	való	jog	
	
Az	érintettje	jogosult	arra,	hogy	bármikor	tiltakozzon	személyes	adatainak	kezelése	ellen.	Ebben	az	esetben	
az	 adatkezelő	 a	 személyes	 adatokat	 nem	 kezelheti	 tovább,	 kivéve,	 ha	 az	 adatkezelő	 bizonyítja,	 hogy	 az	
adatkezelést	 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.	

Ha	a	személyes	adatok	kezelése	közvetlen	üzletszerzés	érdekében	történik	(pl.	marketing	célú	levél	küldése	
az	ügyfeleknek),	az	érintett	 jogosult	arra,	hogy	bármikor	tiltakozzon	a	rá	vonatkozó	személyes	adatok	e	
célból	 történő	 kezelése	 ellen,	 ideértve	 a	 profilalkotást	 is,	 amennyiben	 az	 a	 közvetlen	 üzletszerzéshez	
kapcsolódik.	Ha	az	érintett	tiltakozik	a	személyes	adatok	közvetlen	üzletszerzés	érdekében	történő	kezelése	
ellen,	akkor	a	személyes	adatok	a	továbbiakban	e	célból	nem	kezelhetők.	

4.	Adatbiztonság	
	
	
Személyes	adatok	tárolása	és	az	adatkezelés	biztonsága	
	
Az	MÁFT	informatikai	infrastruktúrája,	tárhelyei	és	adatmegőrzési	helye	a	székhelyén	található.	

Az	 adatkezelésekhez	 alkalmazott	 informatikai	 eszközöket	 és	 megoldásokat,	 különösen	 a	 biztonsági	
rendszereket	az	MÁFT	úgy	választja	meg	és	használja,	hogy	a	kezelt	személyes	adatok	az	arra	feljogosítottak	



számára	 hozzáférhető,	 hitelessége	 és	 hitelesítése	 biztosított,	 változatlansága	 igazolható,	 a	 jogosulatlan	
hozzáférés	ellen	védett	legyen.	

A	 személyes	 adatokat	 az	MÁFT	 a	megfelelő	 intézkedésekkel	 védi,	 különösen	 a	 jogosulatlan	 hozzáférés,	
megváltoztatás,	adatvédelmi	incidens,	adatlopás,	adatszivárgás,	továbbítás,	nyilvánosságra	hozatal,	törlés	
vagy	 megsemmisítés,	 valamint	 a	 véletlen	 megsemmisülés	 és	 sérülés,	 továbbá	 az	 alkalmazott	 technika	
megváltozásából	fakadó	hozzáférhetetlenné	válás	ellen.	

Az	MÁFT	a	nyilvántartásaiban	kezelt	adatállományok	védelme	érdekében	megfelelő	technikai	megoldással	
biztosítja,	 hogy	 a	 tárolt	 adatok	 –	 törvényi	 felhatalmazás	 esetét	 kivéve	 –	 közvetlenül	 ne	 legyenek	
összekapcsolhatóak,	illetve	az	érintetthez	rendelhetőek.	

Az	 MÁFT	 a	 mindenkori	 technikai	 fejlettségi	 szintre	 tekintettel	 olyan	 műszaki,	 szervezési	 és	 szervezeti	
intézkedésekkel	gondoskodik	az	adatkezelések	biztonságáról	és	védelméről,	 amelyek	megfelelő	védelmi	
szintet	biztosítanak	a	személyes	adatoknak.	

Az	MÁFT	informatikai	rendszere	és	hálózata	egyaránt	védett	a	számítógéppel	támogatott	veszélyes	emberi	
(pl.	csalás,	kémkedés,	a	számítógépvírusok,	a	számítógépes	betörések),	illetve	természeti	(pl.	tűz	és	árvíz),	
vagy	más	okból	eredő	(pl.	szolgáltatás	kimaradás)	káros	behatások	ellen.	Az	MÁFT	adatainak	biztonságát	
szerver	és	szoftver	szintű	védelmi	eljárásokkal	és	szolgáltatásokkal	biztosítja.	

Az	MÁFT	az	adatkezelések	során	megvédi	a	 személyes	adatokat,	hogy	csak	az	 férhessen	hozzá,	aki	erre	
jogosult	 (titkosság),	 a	 személyes	 adatainak	 és	 a	 feldolgozás	 módszerének	 a	 pontosságát	 és	 teljességét	
(sértetlenség),	 gondoskodik	 továbbá	 arról,	 hogy	 amikor	 a	 jogosult	 felhasználóknak	 szüksége	 van	 a	
személyes	 adatokra,	 akkor	 valóban	 hozzá	 tudjanak	 férni	 a	 kívánt	 adatokhoz	 és	 rendelkezésre	 álljanak	
(rendelkezésre	állás).	

Az	MÁFT	tájékoztatja	az	érintetteket,	hogy	a	személyes	adatok	részben	az	internet	segítségével	kerülnek	
továbbításra	 az	 MÁFT-hoz.	 Az	 interneten	 továbbított	 adatok	 és	 elektronikus	 üzenetek	 biztonsága	 az	
alkalmazott	 protokolltól	 (e-mail,	web,	 ftp,	 stb.)	 függetlenül	 sérülékenyek	 az	 olyan	 hálózati	 veszélyekkel	
szemben,	 amelyek	 tisztességtelen	 tevékenységre,	 szerződés	 vitatására,	 vagy	 az	 információ	 felfedésére,	
módosítására	 irányulnak.	 Az	 ilyen	 veszélyek	 kiküszöbölése	 érdekében	 az	 MÁFT	 megtesz	 minden	 tőle	
elvárható	biztonsági	intézkedést.	

Az	adatvédelmi	incidens	és	annak	kezelése	
	
Adatvédelmi	 incidens	a	 biztonság	 olyan	 sérülése,	 amely	 a	 továbbított,	 tárolt	 vagy	 más	 módon	 kezelt	
személyes	 adatok	 véletlen	 vagy	 jogellenes	megsemmisítését,	 elvesztését,	megváltoztatását,	 jogosulatlan	
közlését	 vagy	 az	 azokhoz	 való	 jogosulatlan	 hozzáférést	 eredményezi.	 Tehát	 adatvédelmi	 incidensnek	
tekintendő	minden	olyan	esemény	vagy	helyzet,	amikor	az	érintett	személyes	adatai	illetéktelen	kezekbe	
kerülhetnek.	
Az	 adatvédelmi	 incidenst	 az	 MÁFT	 haladéktalanul,	 de	 legkésőbb	 az	 adatvédelmi	 incidensről	 való	
tudomásszerzést	 követő	 72	 órán	 belül	 bejelenti	 a	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	 Információszabadság	
Hatóságnak.	

5.	Jogorvoslatok	
	
Az	érintett	–	amennyiben	megítélése	szerint	a	rá	vonatkozó	adatkezelés	jogszabálysértő	–	panasszal	élhet	
a	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóságnál.	
A	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóságnál	elérhetőségei	az	alábbiak:	



Név:	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóság	
Székhely:	1125	Budapest,	Szilágyi	Erzsébet	fasor	22/C.	
Levelezési	cím:	1530	Budapest,	Pf.:	5.	
Telefon:	06	1	391	1400	
Fax:	06	1	391	1410	
Honlap:	http://www.naih.hu	
E-mail:	ugyfelszolgalat@naih.hu	
	
A	panaszjog	gyakorlása	nem	zárja	ki	azt	a	lehetőséget,	hogy	az	érintett	egyéb	közigazgatási	vagy	bírósági	
jogorvoslati	eszközt	vegyen	igénybe.		
	
Amennyiben	 a	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	 Információszabadság	 Hatóság	 az	 érintett	 számára	 kedvezőtlen	
döntést	hoz,	vagyis	megállapítja,	hogy	jogsérelem	nem	következett	be,	illetve	annak	közvetlen	veszélye	nem	
áll	 fenn,	 és	 a	 vizsgálatot	 lezárja,	 az	 erről	 szóló	 értesítéssel	 egyidejűleg	 a	 bejelentőt	 tájékoztatja	 az	 őt	
megillető	bírósági	jogorvoslathoz	való	jog	gyakorlásának	lehetőségéről.	

Az	érintett	jogainak	érvényesítése	érdekében	az	Infotv.-ben	meghatározott	módon	és	esetekben:	
a)	a	 Hatóság	 vizsgálatát	 kezdeményezheti	 az	 adatkezelő	 intézkedése	 jogszerűségének	 vizsgálata	

céljából,	ha	az	adatkezelő	az	érintett	jogainak	érvényesítését	korlátozza	vagy	ezen	jogainak	érvényesítésére	
irányuló	kérelmét	elutasítja,	valamint	
b)	a	 Hatóság	 adatvédelmi	 hatósági	 eljárásának	 lefolytatását	 kérelmezheti,	 ha	 megítélése	 szerint	

személyes	adatainak	kezelése	során	az	adatkezelő,	 illetve	az	általa	megbízott	vagy	rendelkezése	alapján	
eljáró	adatfeldolgozó	megsérti	a	személyes	adatok	kezelésére	vonatkozó,	 jogszabályban	vagy	az	Európai	
Unió	kötelező	jogi	aktusában	meghatározott	előírásokat.	
	
	

6.	Az	adatkezelések	kapcsán	alkalmazott	jogszabályok		
	
	

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)	
(GDPR);	
2011.	évi	CXII.	törvény	–	az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadságról	(Infotv.);	
2008.	évi	XLVIII.	törvény	–	a	gazdasági	reklámtevékenység	alapvető	feltételeiről	és	egyes	korlátairól	(Grt.)	
2001.	 évi	 CVIII.	 törvény	 –	 az	 elektronikus	 kereskedelmi	 szolgáltatások,	 valamint	 az	 információs	
társadalommal	összefüggő	szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	(Ektv.);	
2000.	évi	C.	törvény	–	a	számvitelről	(Sztv.);	
2013.	évi	V.	törvény	–	a	Polgári	Törvénykönyvről	(Ptk.).	
	
	

7.	Kapcsolat	
	

	
Az	érintett	személyes	adatainak	kezelése	vagy	jogainak	gyakorlásával	kapcsolatban	közvetlenül	fordulhat	
az	adatkezelőhöz,	vagyis	az	MÁFT-hoz.	

név:	Magyar	 Állcsont-ortopédiai	 és	 Fogszabályozási	 Társaság	 (MÁFT)	 székhely	 és	 levelezési	 cím:	 1015	
Budapest,	Hattyú	u.	16.	fszt.2.	

e-mail:	info@maft.hu	
web:	http://maft.hu/	
	
	
Az	MÁFT	elnöke	Dr.	Segatto	Emil	PhD,	egyetemi	docens	
e-mail	címe:	segatto@maft.hu	
	


