TÁJÉKOZTATÓ
ORVOSOK, SZAKDOLGOZOK TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉSRŐL

Tisztelt Résztvevő!
Tájékoztatjuk, hogy a Modern Képalkotó Eljárások Fejlesztéséért Egészségügyi Alapítvány (a
továbbiakban: Modern Képalkotó Alapítvány) az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, és az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését az
egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI
rendelet (a továbbiakban: NEFMI rendelet) alapján végzi. A továbbképzésen a Soproni
Gyógyközpont saját szakdolgozói, valamint külsős orvosok, szakdolgozók is részt vehetnek. A
részvétel minden esetben előzetes regisztrációhoz kötött.
A jelentkezés során megadott személyes adatokat, a továbbképzés adatait, a továbbképzés
szervezőjének adatait, valamint a továbbképzés teljesítésével megszerzett pontértéket orvosoknak
az OFTEX felületén kell rögzíteni, egészségügyi szakdolgozók esetében a kötelező
szakmacsoportos továbbképzés esetén az Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: ÁEEK)
által üzemeltetett, az egészségügyi szakdolgozók kötelezően teljesítendő továbbképzéseit
nyilvántartó rendszerbe (SZAFTEX), szabadon választható elméleti továbbképzés esetében pedig
az ÁEEK jelentőfelületén kell rögzíteni. A NEFMI rendelet alapján a Modern Képalkotó
Alapítvány a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül az Ön jelentkezéskor közölt
személyes adatait is tartalmazó összesített kimutatást küld orvosok esetében az akkreditáló
egyetemek felé, egészségügyi szakdolgozók esetén az ÁEEK részére, így személyes adatai
kötelezően továbbításra kerülnek az Egyetemek ill. ÁEEK részére elektronikus úton.
A Modern Képalkotó Alapítvány, mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az Ön információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27. napján hatályba lépett, 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) előírja, hogy az adatkezelő az adatkezeléssel érintett természetes személyek részére a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztatást adjon.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a fenti jogszabályi kötelezettségnek kívánunk eleget tenni
és a továbbképzések során folytatott adatkezeléssel kapcsolatos fontosabb információkat a
lentiekben foglaltuk össze.
1. Adatkezelő adatai:
Név:
Székhely:
Elnök:
Adószám:
Honlap:

Modern Képalkotó Eljárások Fejlesztéséért Egészségügyi Alapítvány
9400 Sopron, Győri út 15.
Dr. Virág Péter
18533213-2-8
www.soproniuhnapok.hu

2. Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Infotv. 3. § 7. pontja és
5. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a NEFMI rendelet 12/A. §-a szerinti érintetti
hozzájárulás.
3. Adatkezelés célja: az orvosok, szakdolgozók továbbképzésre történő jelentkezésének
nyilvántartása, továbbképzésen való részvételének igazolása, a képzés elvégzését tanúsító,
továbbképzési pontokat tartalmazó igazolás kiadása.
4. Érintettek köre: továbbképzésen részt vevő orvosok, szakdolgozók.
5. A kezelésben lévő személyes adatok: név, születési név, munkahely, e-mail cím,
szakképesítés, akkreditáló egyetem, orvosi pecsétszám, működési nyilvántartási értesítési cím,
telefonszám.
6. A személyes adatok forrása: az adatokat a továbbképzésre történő jelentkezés során, a
jelentkezési lap kitöltésével Ön közvetlenül adta meg.
7. A személyes adatok megismerésére jogosultak: a Modern Képalkotó Alapítvány, a
továbbképzés lebonyolításában részt vevő és az adattovábbításért felelős munkatársai.
8. Adattovábbítás címzettje:, ÁEEK., Akkreditáló egyetemek, OFTEX rendszer, SZAFTEX
rendszer
9. Adattovábbítás célja: továbbképzési pontok nyilvántartása a 64/2011. (XI.29.) NEFMI
rendelet 10. § (1), 63/2011. (XI.29.) NEFMI 14. § (1) bekezdése alapján.
10. Adattovábbítás jogalapja: az Ön hozzájárulása a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 10. § (4)
(orvos), 63/2011. (XI.29.) NEFMI 12/A. §-a és 13. § (4) bekezdése alapján (egészségügyi
szakdolgozó).
11. Adattárolás határideje: a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 10. § (5) (orvos) 63/2011.
(XI.29.) NEFMI 14. § (5) (egészségügyi szakdolgozó) bekezdése alapján a pontérték
megállapításától számított 10 évig.
12. Adattárolás módja: elektronikusan
13. Az Ön jogai:
A) Tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése a Soproni Gyógyközpontnál
vagy megbízott adatfeldolgozójánál folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy a
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kaphat.
B) Kérheti pontatlan vagy helytelen személyes adatainak javítását, valamint a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
C) Bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban visszavonni. Ez esetben
haladéktalanul intézkedünk a személyes adatok törléséről, melyről az Ön által megadott
elérhetőségen tájékoztatást küldünk Önnek.
D) Kérésére - a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – töröljük az Önre
vonatkozó személyes adatokat, ha

-

-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azok kezelése történt;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték, így különösen, ha az adatkezelés az
alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem
szükséges az adatkezelés céljainak megvalósulásához, jogszabályban meghatározott
időtartama eltelt, jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja;
a személyes adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa vagy bíróság
elrendelte;
az adatkezelés korlátozására meghatározott időtartam eltelt;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

E) Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
-

-

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét vagy helytállóságát, ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Soproni
Gyógyközpont ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatok törlése
sértené az Ön jogos érdekeit, vagy jogszabályban meghatározott vizsgálatok, eljárások
– így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése
szükséges; a korlátozás a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának
időtartamára, valamint a vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig tart;
már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Soproni Gyógyközpont jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az Ön személyes adatait csak tároljuk, azokon adatkezelési
műveleteket nem végzünk, kivéve, ha ehhez Ön hozzájárult vagy az jogi igények
érvényesítéséhez, illetve fontos közérdekből szükséges.
F) Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.
G) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
vizsgálatát, illetve adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, továbbá
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha
megítélése szerint személyes adatainak kezelése során megsértettük az Ön jogait, valamint
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályokban meghatározott előírásokat.
A Hatóság elérhetőségei:
Cím:
Postacím:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf. 50.
+ 36-1/391-1400
+ 36-1/391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap URL-je:

http://www.naih.hu

