ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYAR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PSZICHOTERÁPIÁS ÉS TANÁCSADÁSI EGYESÜLET (EGYESÜLET) HONLAPJÁN
KÖZZÉTETT ELÉRHETŐSÉGEIN ÉRDEKLŐDŐK RÉSZÉRE

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az Egyesület www.szemelykozpontu.hu honlapján közzétett
elérhetőségein való kapcsolatfelvétel során személyes adatainak az Egyesület által történő kezelésével és védelmével
kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen. Adatainak kezelése az Európai Unió adatvédelmi rendelete1
(GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról szóló törvény2 (Infotv.) alapján történik.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Egyesület ügyintézőivel való kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatok, ideértve különösen a nevét, az
elektronikus levelezési (e-mail) címét vagy egyéb elérhetőségét, valamint az elektronikus üzenetben vagy telefonon
közölt egyéb információkat.
Az Egyesület a kapcsolatfelvétel során nem kezel különleges adatokat.
Az adatkezelés célja
Az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, a szakmai információáramlás előmozdítása.
Az adatszolgáltatás nem kötelező. Ha az Egyesület ügyintézőivel való kapcsolatfelvétel során nem adja meg személyes
adatait, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményeikkel járhat, hogy nem tudjuk kérdéseit megválaszolni.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során közölt adatait kérdéseinek megválaszolása céljából kezeljük3.
Az Egyesület ezúton is tájékoztatja az érintetteket, hogy a hozzájárulások bármelyike bármely időpontban
visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?
A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület:
-

székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 9/b
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék,
nyilvántartási szám: 01-02-0012562,
képviseli: Dr. Tóth Erika Hajnalka elnök.

Az Egyesület vezetői és feladatkörükben érintett, így arra feljogosított ügyintézői, valamint az adminisztratív feladatok
ellátásával megbízott ügyintézője, Kánvási Ferencné ev. (nyilvántartási szám: 5702563; székhely: 6635 Szegvár,
Damjanich utca 12/C.) rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.
Az adatkezelő a telefonos kapcsolattartás vonatkozásában adatfeldolgozóként a Vodafone Magyarország zrt. (székhelye:
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044159; e-mail címe: globaltrade@indamail.hu); az
elektronikus levelezés vonatkozásában adatfeldolgozóként a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043 USA, adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy; a Google LLC az EU-USA adatvédelmi
pajzsban /Privacy Shield, bővebb információ: https://www.privacyshield.gov/list/ részt vevő szervezet, ahol a
személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított), a DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 01-09-882068; székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; elektronikus kézbesítési cím:
domreg@dotroll.com), a Do Média Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 11-09-016434; székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc
utca 8. földszint 1.; elektronikus kézbesítési cím: akta@domedia.hu; honlap: https://www.domdom.hu), valamint az
Inda-Labs Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045996; székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. D. ép.; elektronikus
kézbesítési cím: office@mail.inda.hu; honlap: https://inda.hu) szolgáltatásait; a postai levelezés vonatkozásában pedig

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
2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
3 GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
1
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a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463; honlap:
www.posta.hu) szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozói feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított
ügyintézők végzik. Az adatok biztonságos tárolása zárt irodahelyiségben biztosított.
Az Egyesületnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: vírusvédelem,
jelszóvédelem.
Az Egyesület és adatfeldolgozói az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent megjelölt
adatkezelési célok valamelyike fennáll.
Az Egyesület és az adatfeldolgozók kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljenek, ezért kérjük,
hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, az Egyesületet haladéktalanul
értesítse. Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.
Meddig kezeljük az adatokat?
A kapcsolatfelvétel során közölt adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az Ön által feltett kérdés
megválaszolásáig kezeljük, ezt követően nem őrizzük meg.
Kérheti-e az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?
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.
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását 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 Ön 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.
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: info@szemelykozpontu.hu
b) postacím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 9/b. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
Emellett személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai 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.
Hatályba lépés dátuma: 2020. 02.12.
Székhely módosítva az alapszabály módosítása szerint: 2021. 10. 25.
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