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Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az online „Regisztrációhoz” 
 

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (székhely: 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 

V/6.), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok kezelésével és 

tárolásával kapcsolatosan 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 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) 

általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően az alábbiakról tájékoztatja az érintettet. 

 

Az Adatkezelő elérhetőségei: 

Székhely: 1135 Budapest, Kerekes utca 9. V/6. 

E-mail: info@magangyogyszereszek.hu 

Telefon: 06 (1) 236-0974; 06 (30) 869-3778 

Kapcsolattartó: Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök 

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismerése az online eseményre történő 

regisztráció feltétele. A jelentkezőknek az online rendezvényre történő regisztráció, és a 

rendezvényen való részvétel érdekében szükséges megadniuk személyes adataikat (név, e-

mail cím, egyéb elérhetőség, számlán rögzítendő személyes adatok stb.).  

 

A regisztráció során a MOSZ a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan 

kezeli. A regisztráció kitöltésével és beküldésével a jelentkező kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a MOSZ a regisztráció során közölt személyes adatait a szerződés teljesítése 

céljából, az alább jelölt időpontig kezelje. 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja: 

A MOSZ a szolgáltatást igénybe vevő érintett személyes adatait a megrendelt szolgáltatás (az 

online rendezvényen való részvétel), és az abból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében 

az értintett személy kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. 

 

A kezelt adatok köre: 

A regisztrált személyekről a regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatok (név, 

születési név, anyja neve, lakcím, születési ország, születési hely, születési idő, e-mail cím) 

kerülnek tárolásra és felhasználásra. 

 

Az érintett személy tudomásul veszi, hogy a jelen pontban rögzített személyes adatok 

megadása, és a kezelésükhöz történő hozzájárulás a MOSZ által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételének feltétele. Az érintett személy jogosult bármikor megtagadni vagy 

visszavonni a hozzájárulását, ebben az esetben azonban a MOSZ a szolgáltatást a 

továbbiakban nem köteles a részére nyújtani.  

 

A gyűjtött adatok felhasználása: 

a.) A személyes adatokat csak a megjelölt céllal használja fel a MOSZ, kivéve, ha más 

felhasználási módra engedélyt kér és kap, illetve ha az megengedett vagy elvárt a 

jogszabályok által. 

b.) A MOSZ nem teszi közzé a személyes adatokat harmadik fél számára (a fentebb 

felsorolt eseteken kívül), kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági előírások kötelezik erre. 
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Adattovábbítás, adatfeldolgozók:  

A MOSZ a folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a 

megrendelések teljesítése, illetve egyéb feladatok ellátásához, szolgáltatások 

biztosításához kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozókat vehet 

igénybe az alábbiak szerint: 

 

A MOSZ a személyes adatokat a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) által üzemeltetett 

www.szamlazz.hu részére továbbítja annak érdekében, hogy a számlát ki tudja állítani 

a szolgáltatást igénybe vevő részére. 

 

A MOSZ a személyes adatokat a JuS 2000 Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Vak 

Bottyán u. 1.) részére továbbítja a Számviteli törvény szerinti könyvelési 

kötelezettségeinek elvégzése érdekében. 

 

A MOSZ az általa kezelt személyes adatokat a 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a és 

21. §-a alapján köteles a Pest Megyei Kormányhivatal 

Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.) 

részére továbbítani a Felnőttképzési tevékenység bejelentésére vonatkozó 

kötelezettségének teljesítése érdekében. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

A MOSZ a jelen regisztráció során gyűjtött adatokat addig kezeli, amíg a szolgáltatás 

teljesítését követően az igényérvényesítésre nyitva álló határidő el nem telt (legkésőbb a 

szolgáltatás teljesítésétől számított 5 évig). Azon személyes adatokat, amiket a MOSZ nem 

szerződéses vagy jogszabályi/hatósági kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezel, addig 

kezeli, ameddig a jelentkező a hozzájárulását kifejezetten vissza nem vonja. 

 

A szolgáltatást igénybe vevővel jogai, jogorvoslat: 

a.) A jelentkező tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a 

hibásan kezelt személyes adatainak helyesbítését. 

 

A szolgáltatást igénybe vevő kérelmére a MOSZ tájékoztatást ad: 

 az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, 

 az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

 a MOSZ, mint adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és  

 az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,  

 továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

 

b.) A jelentkező kérheti a személyes adatainak törlését, ha 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

- visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- a személyes adatait jogellenesen kezelték; vagy 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

A MOSZ a jelentkező kérelmét, panaszát a beérkezésétől számított 15 nap alatt köteles 

megvizsgálni, és annak eredményéről a jelentkezőt írásban tájékoztatni. 
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A jelentkező az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 

postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), illetve jogszerűtlen adatkezelés esetén jogosult pert indítani 

az illetékes bíróságon. 

 

A jelentkező a regisztrációval elfogadja és hozzájárul, hogy a MOSZ által a jelen regisztráció 

eredményeként kezelt személyes adatai – a szükséges körben - átadásra kerüljenek a jelen 

tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók részére is. A MOSZ részletes Adatvédelmi 

szabályzatát az érintett kérésre a rendelkezésére bocsájtjuk. 

 

Lezárva: 2021. január 18. 


