Tisztelt Társasági Tag!

Név:………………………………………………………email..………..…………………………..…orvosi pecsétszám…………….
számlázási adatai………………………………………………………………………………………………………………………………….
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a 2018. május 25-én hatályba lépő és kötelezően alkalmazandó
szigorúbb adatvédelmi szabályozásról és egyben hozzájárulását kérjük személyes adatai kezeléséhez.
Az Európai Unió jogrendszerének történő megfelelés céljából szükségessé válik az Ön megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának beszerzése annak érdekében, hogy személyes adatait
továbbra is jogszerűen kezeljük.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a „MAGYEFOT TAGLISTA” dokumentumban szereplő személyes adataira
(ezen belül az e-mail címére, az orvosi pecsétszámára és a számlázási adataira) a gördülékeny
kapcsolattartás, számlázás, esetleges pontok jóváírása, valamint a Honlap bizonyos részeihez Önök
által való hozzáférés céljából van szükségünk. Ezeket az adatokat a Társaság mindenkori elnökénél
lévő 2 db (példány) pendrive adathordozón tároljuk, és évente frissítjük.
Kérjük fenti adatainak nyilvántartásához és a fentiek szerinti további kezeléséhez való hozzájárulását
illetve tiltását a megfelelő négyzetben jelölje X-szel.
Kijelentem, hogy a MAGYEFOT TAGLISTA” dokumentumban a fentebb jelzett adataim kezeléséhez
hozzájárulok.
Kijelentem, hogy a MAGYEFOT TAGLISTA” dokumentumban a fentebb jelzett adataim kezeléséhez
nem járulok hozzá.
Amennyiben adatai nyilvántartásához és fentiek szerinti kezeléséhez nem járul hozzá, adatait a
rendszerből töröljük. Ennek következménye, hogy pl. a továbbképző pontok jóváírását adatok nélkül
nem tudjuk megtenni, vagy az adott dokumentum - amihez a hozzájáruló nyilatkozatot kértük –
felhasználása lehetetlenné válik. Ez negatív következménnyel jár az Ön (érintett adatalany) számára.
Adatai jogszerű kezelése, az adatvédelmi rendelet betartása érdekében kérjük, hogy a feltett
kérdésekre X-szel történő jelöléssel szíveskedjék választ adni.
A személyi adatokat is tartalmazó korábbi dokumentáció megőrzése a vonatkozó rendeletek
értelmében 8 évig van kötelezettségünk.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az új EU-s adatvédelmi rendelet szerint Ön jogosult arra, hogy
személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a MAGYEFOT társaságtól (mint
adatkezelőtől), jogosult arra, hogy az esetleg pontatlanul rögzített adatokat helyesbítse, kiegészítse,
kérheti adatainak törlését ill. zárolását. E jogokkal az info@magyefot.hu e-mail címre küldött levéllel
élhet. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetében ugyancsak az adatkezelőhöz, az
előzőekben közölt e-mail címen vagy a Pécs, Dischka Győző utca 5. 7621 postacímen fordulhat a
jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez az Ön megítélése szerint nem vezet eredményre,
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy
bírósághoz fordulhat.
A MAGYEFOT (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait az adatvédelmi
jogszabályban foglaltaknak megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és archiválja. Az adatokat
harmadik személynek nem adja át.
A „MAGYEFOT TAGLISTA” dokumentumban kért adatok kitöltésével Ön kifejezett hozzájárulását adja
az abban közölt személyes adatai kezeléséhez, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy személyes adatai
kezelésével kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, az adatkezelésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, az Ön jogairól és a
jogorvoslati lehetőségeiről.
Együttműködését ezúton is köszönjük.
Tisztelettel:
Budapest, 2018.05.20……………….……....................................................................................................
A Társaság adatkezeléssel megbízott ügyintézője, elérhető info@magyefot.hu
A tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez a fentiek szerint hozzájárulok.
…………………………………………………………………………………………............................................
olvasható név
aláírás
dátum

