
A Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa (MKHOA) Adatvédelmi Szabályzata, 
Adatkezelési Nyilatkozata 

 
I. Jogszabályi háttér, adatvédelmi politika 

 
Jelen Szabályzat és adatvédelmi politika kialakításakor a Szabályzat alkotói figyelembe vették a hatályos magyar 
törvényeket és nemzetközi szabályokat is. Így a Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 
felhasználásával készült el, melyek a Szabályzat háttérrendelkezéseit is alkotják.  
Jelen adatvédelmi politikára és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a hatályos magyar jogot kell 
alkalmazni és az ezzel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén Magyarország bíróságai rendelkeznek 
joghatósággal a jogvitát illetően. 
Jelen Szabályzat és adatvédelmi politika célja, hogy teljes mértékben érvényesüljenek a Felhasználók jogai és ne 
sérüljön a magánélethez való joguk a személyes adataiknak feldolgozása során. 
 
A Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa (MKHOA) - a továbbiakban Szolgáltató – a www.mkhoa.hu 
domain néven elérhető honlapjának - a továbbiakban: Honlap - célja, hogy a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelete 
szerint az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkezők, valamint a  63 /2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete szerint az egészségügyi szakdolgozók homeopátiás 
és komplementer medicina szakmai képzéseiről, kongresszusairól, valamint újságjairól, kiadványairól, 
könyveiről, ezek előfizetéséről, megrendeléséről, a hatályos rendeleteknek megfelelően, a szakmai képzésben, 
kongresszuson résztvevők - a továbbiakban: Képzendők - számára a képzésekre, kongresszusokra jelentkezők, 
újság, kiadvány, könyv megrendelésének nyilvántartásához felhasználói felületet biztosítson.     
  Lehetővé téve a Képzendők számára a tanfolyamok, kongresszusok, újságok, kiadványok, könyvek 
kiválasztását, a tanfolyamokra, kongresszusokra történő jelentkezés, a kiadványok, újságok könyvek 
megrendelésének biztosítását.  
  A Képzendők számára lehetőséget biztosít a tanfolyamokra, kongresszusokra történő online jelentkezésre, a 
képzés sikeres elvégzését követően az egyéni kreditpontok elküldésére az Orvosegyetemek és az AEEK felé. 
A Honlapon lévő adatokért a Szolgáltató felel. 
   Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő 
Felhasználókat a Honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett 
elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, 
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes 
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen 
nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 
  A Honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat  
rendelkezéseit. 
 

II. Adatkezelő adatai 
 
A Szolgáltató neve: Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa (MKHOA) 
Székhely: 1111. Budapest, Bartók Béla út 28. I/1. 
cégjegyzékszám: 1111111111 
Képviselő neve: Kovácsné Dr. Zarándi Ildikó 
Telefonszám: +36/70/316 7529 
Email: info@mkhoa.hu 
 

III. Személyes adatokkal és védelmükkel kapcsolatos fogalmak 
 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
azonosítható természetes személy; 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
3. különleges adat: 
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a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes 
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 
történő korlátozása céljából; 
13. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy 
a technikai feladatot az adaton végzik; 
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok 
feldolgozását végzi; 
16. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés; 
17. gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált 
eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok 
megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 
 

IV. Adatkezelési alapelvek 
 

IV/1. A kezelt adatok köre:  

a regisztráció során vagy ezt követően a Felhasználó által a weboldalon megadott személyes adatok. 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel 
szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig 
lehessen azonosítani. 

Az adatkezeléssel és a Látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a 
természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes 
személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 



szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló 
természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel. 

IV/2. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója 
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) 
bekezdésének a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges. 
IV/3.Az adatkezelés megnevezése  
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Szolgáltatónál a 
képzésekre, kongresszusokra, újságok, kiadványok, könyvek megrendelésére, vételére és annak 
nyilvántartására vonatkozik. 
IV/4. Az adatkezelés jogalapja  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja 
alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez. 
IV/5. A kezelt adatok köre 
A Felhasználó által kötelezően megadott személyes adatok: név, nyilvántartási szám (pecsétszám), e-mail cím, 
telefonszám, levelezési cím, számlázási név, számlázási cím. 
IV/6. Az adatkezelés célja 
A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a  
Felhasználó képzéseken, kongresszusokon történő részvételének biztosítása, újságok, kiadványok, könyvek 
megrendelésének követése, eladása, elküldése a megadott címre, terjesztése. Az adatokat a szolgáltató 
felhasználhatja statisztikai célokra, úgy hogy az a személyiségi jogokat nem sérti, továbbá arra, hogy a honlap 
látogatása során a tájékoztatási felületeken személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.  
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.  
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad 
át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. 
 

V. Adatalany további jogai és védelme 
 
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 
szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról 
és címzettjéről. 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon 
belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási 
kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A 
költségtérítés mértékét a Felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza 
kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak meghatározott esetekben tagadhatja meg: 

a) Az Érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, 
így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás 
biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió 
jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és 
etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – 
beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak 
védelme érdekében. 



b)  Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az 
Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító aAdatkezelő az adattovábbítással 
egyidejűleg jelzi a személyes adat 

a) kezelésének lehetséges célját, 

b) kezelésének lehetséges időtartamát, 

c) továbbításának lehetséges címzettjeit, 

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy 

e) kezelésének egyéb korlátozását 

(adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő Adatkezelő (adatátvevő) a személyes adatot az 
adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési 
korlátozásnak megfelelően biztosítja. 

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az 
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az 
elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő 
rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az Érintett kéri; 

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem 
zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat 
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá 
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy 
kötelező. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre 
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes 
adatait az adatkezelő kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az Érintettek 
személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi 
információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint 



c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

VI. Adatkezelés jogalapja 
 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy 
nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. 

A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez 
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

Különleges adat akkor kezelhető, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, 

b) a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben 
biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy 
üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy 

c) a törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 

                                                                               Adattovábbítás 
Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját, az Adatkezelő cégcsoportjának a tagjai és 
partnerei termékeivel kapcsolatos ajánlat nyújtására is felhasználhatja, amennyiben a hírlevelek küldéséhez a 
Felhasználó külön hozzájárult.  
Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó 
hivatkozás kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken 
kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton. 
A Látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen 
körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább az adatkezelő.  
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, 
hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, törvényi 
kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

 Személyre szabott reklámok/tartalmak 
A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat/tartalmakat 
jeleníthet meg a honlap látogatása során, amelyek egyben számára hasznos, érdekes információkkal szolgálnak. 
A tájékoztatási felületek és a személyre szabott tartalmak során személyes adatok nem kerülnek átadásra, 
feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. 
 
 

VII. Az adatkezelés időtartama 
 

VII.a. A pontérték meghatározásának alapjául szolgáló adatokat a Szolgáltató a pontérték megállapításától 
számított 10 évig köteles megőrizni a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján. 
VII.b. A Felhasználó  a Szolgáltatótól kérheti az adatai törlését. 
 

VIII.  A személyes adatok helyesbítése, törlése 
 

A Felhasználó azon személyes adatait, amelyet a Honlapon, vagy képzésen, kongresszuson, vagy e-mailen  
adott meg, bármikor helyesbítheti a Honlap erre szolgáló felületén, vagy az info@mkhoa.hu e-mailen. 

mailto:info@mkhoa.hu


A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Szolgáltatóhoz kell eljuttatnia.  Törlés esetén a 
megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. 
 
 

IX. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 
 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett 
egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a 
módosított adatkezelési szabályzatot. 
 

X. Adatvédelmi irányelvek 
 

     Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az 
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. 

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, 
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 

     Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság 
kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok 
sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható 
személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Általános elvként 
nyilvánítja ki az Adatkezelő, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér Látogatóitól, a 
szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért 
információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor 
előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni. 
    Amennyiben a Felhasználó úgy gondolja, hogy megsértették személyes adataik védelméhez való jogukat, 
igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) segítségét is. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a 
felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
A jogorvoslatokra, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 
11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban  
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az 
érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@mkhoa.hu 
címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.  
A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama 7. és 8. pont alatt meghatározottak szerint. 
       A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és  
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, 
valamint kérheti Alapvető Jogok Biztosának segítségét  
(Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40., panasz@ajbh.hu http://www.obh.hu/ ). 
További kérdéssel, illetve észrevételeivel az info@mkhoa.hu e-mail címen keresse a Szolgáltatót. 
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