
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ INTEGRATÍV PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI RÉSZÉRE 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Egyesület által megrendezésre kerülő konferencia résztvevőjeként személyes
adatainak az Egyesület által a rendezvényen való részvételével összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos
minden fontos információt megismerhessen.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

a) Személyazonosító adatok: név 

b) Kapcsolattartási adatok: elektronikus levelezési cím

c) Számlázási adatok: számlázási név és cím

d) Kedvezményes  részvételi  díjra  való  jogosultság  megállapításához:  egyesületi  tagsági  viszony  fennállása;  érvényes

diákigazolvány (bemutatása)

e) CME pontok igénylése esetén: működési engedély / orvosi pecsétszám, jelenlét (aláírás jelenléti íven), postacím 

f) A rendezvényen biztosított étkezésre vonatkozó preferencia (többféle menü esetén)

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

a) a konferencia megszervezése, a résztvevők nyilvántartása és ellátása, kedvezményes részvételi díj biztosítása, kapcsolattartás,

c) a részvételi díj befizetését igazoló számla kiállítása,

d) a CME pontok nyilvántartása, igazolás kiállítása és postázása.

A személyes adatok szolgáltatása elsősorban az Egyesület  és az Ön között  létrejövő szerződésen alapul;  ahhoz,  hogy részt
vehessen az Egyesület rendezvényén, és ezáltal CME pontokat szerezhessen, szükséges megadnia a fenti adatokat. Az Egyesület
kiemelt érdeke, hogy a résztvevőkről pontos adatokkal rendelkezzen, ezért kérjük, hogy adatai változásáról, illetve, ha az adatait
pontatlanul, helytelenül kezeljük, haladéktalanul értesítse az Egyesületet. Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíteni fogja az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá ki fogja egészíteni a hiányos személyes adatokat. 

Mi teszi lehetővé, hogy ezeket az adatokat kezeljük?

a) az Egyesület és az Ön között létrejövő szerződés végrehajtása,

b) számlakibocsátásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése,

c) CME pontok továbbítása esetén ugyancsak az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatok kezelése 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  2016.  április  17-i  2016/679/EU európai
parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (általános  adatvédelmi  rendelet),  valamint  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Hogyan védjük az Ön adatait?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő az Integrtaív Pszichoterápiás Egyesület:

- székhelye: 1111 Budapest Lágymányosi utca 12 I/3,

- nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék,

- nyilvántartási szám: 01-02-0005927,

- képviseli: Dr. Daubner Béla

Az Egyesület vezetői és a konferencia szervezésében résztvevő munkatársai, valamint az Egyesület informatikusa rendelkeznek
hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz. 

Az adatkezelő a részvételi  díj  befizetésével kapcsolatosan adatfeldolgozóként az OTP Bank (cégjegyzékszám: 01 10 041585,
székhely: 1052 Budapest Nádor utca 16) szolgáltatásait, a befizetések könyvelése vonatkozásában pedig a Nagyné Veres Katalin
ev. közreműködését veszi igénybe (székhely: 1165 Budapest Bácskai utca 16). A könyvelőiroda mint adatfeldolgozó az Ön vagy a
költségviselő számlán szereplő adataihoz csak a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek (így különösen számviteli, adó- és egyéb
bevallások, nyilatkozatok megtétele) teljesítése érdekében fér hozzá; az adatokat e kötelezettségek teljesítésén túl másra nem
használja és e jogszabályi kötelezettségek címzettjein (adóhatóság) túlmenően más adatkezelőnek nem továbbítja. 



Az adatkezelő az elektronikus levelezés vonatkozásában adatfeldolgozóként  a Google LLC szolgáltatásait,  a postai  levelezés
vonatkozásában pedig a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463;
web: www.posta.hu) szolgáltatásait veszi igénybe.

Az Egyesület az Ön kérése esetén a továbbképzési pontértékre vonatkozó adatokat az OFTEX-portálon is rögzíti, melyet az ENEF
Kft.  működtet  (cégjegyzékszám:  13-09-066514,  székhely:  2151  Fót,  Mária  u.  14/a.,  képviselő:  Ferenczy  Iván  ügyvezető,
elektronikus kézbesítési cím: enef@enef.hu), és továbbítja annak a felsőoktatási intézménynek, amelyhez Ön bejelentkezett.

Meddig kezeljük az adatait?

Adatait a fenti célokból a jelentkezés időpontjától a konferencia végéig, a postacímét a CME igazolás postára adásáig kezeljük. 

Az  adatokat  ezen felül  további  5  évig  megőrizzük,  annak  érdekében,  hogy  egy  későbbi  esetleges  jogvitában vagy  hatósági
ellenőrzés során tisztázni tudjuk a tényállást, illetve képesek legyünk a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való
megfelelés utólagos igazolására. A tárolt adatok címzettje ennek megfelelően jogi képviselő, a hatáskörrel rendelkező hatóság
vagy a bíróság lehet.

Az Egyesület a részvételi díjak befizetéséről kiállított számlákat a számviteli szabályok szerint 8 évig köteles megőrizni olvasható
formában,  a  könyvelési  feljegyzések  hivatkozása  alapján  visszakereshető  módon.  Az  Egyesület  a  CME  pontérték
meghatározásának  alapjául  szolgáló  adatokat  és  dokumentumokat  a  pontérték  megállapításától  számított  10  évig  köteles
megőrizni.

Mit tehet, ha nem szeretné, hogy adatait a továbbiakban kezeljük?

Ön kérheti  az Egyesülettől  a kezelt  személyes adatok törlését,  ha a személyes adatokra már nincs szükség abból  a  célból,
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik. Emellett
a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az Egyesület jogos érdekén alapuló adatkezelés (adattárolás) ellen.
Tiltakozás esetén az Egyesület  a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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.  A  tiltakozással
egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát), vagy, ha álláspontja
szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, de igényli
azokat  jogi  igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez,  vagy ha álláspontja  szerint  a  személyes adatokat
jogellenesen kezelik, de ellenzi azok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását. A korlátozás ideje alatt az
adatokat csak tároljuk, azokat nem használjuk.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Egyesülettől arról, hogy mely személyes adatait  milyen célból, milyen módon kezeljük, esetlegesen
kinek adjuk  át,  valamint  másolatot  kérhet  az  Egyesület  által  tárolt  adatokról.  E kéréseit  –  adatonként  az első  alkalommal  –
ingyenesen  teljesítjük.  Rendelkezési  és  hozzáférési  jogait  –  éppen  adatainak  védelme  érdekében  –  csak  előzetes
személyazonosítást  követően tudjuk biztosítani.  Kérjük,  hogy ez irányú kéréseit  következő elérhetőségek valamelyikén jelezze
felénk:

a) e-mail: integrativ@gmail.com

b) postacím: 1111 Budapest Lágymányosi utca 12 I/3

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Emellett személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogaid sérelme miatt a
Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) vagy – választása
szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve panaszával a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,; tel: +36-1-391-1400; fax: +36-1-
391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
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