A MAGYAR HOSPICE-PALLIATÍV EGYESÜLET ORSZÁGOS ÉRTEKEZLETÉRE VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") azon természetes személy
résztvevőkre, előadókra és kísérőikre, kiállítókra, szponzorokra és kapcsolattartókra vonatkozik, akik
személyes adatai kezelésre kerülnek a Budapesten 2019. április 12-én megtartott MHPE Országos
Értekezletre ("Értekezlet") történő jelentkezéssel, illetve az azon történő részvétellel kapcsolatban.
Ezen természetes személyekre vonatkozó adatokat a továbbiakban "személyes adatoknak" nevezzük.
Ki az adatkezelő?
Az Ön személyes adatai tekintetében a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (székhely: 1089 Budapest,
Orczy út 6. II/201.; iroda@hospice.hu, "MHPE") és a Blaguss Kft. (székhely: 1053 Budapest, Petőfi
Sándor utca 11. 2. em. 6.; e-mail: mhpe@blaguss.hu; "Blaguss") közös adatkezelőként járnak el,
tekintettel arra, hogy az MHPE és a Blaguss (a továbbiakban együttesen: "mi") közösen szervezik az
Értekezletet, valamint közös felelősséget viselnek annak megszervezésével kapcsolatosan.
Tájékoztatjuk, hogy ahol az lehetséges volt, ott az egyes adatkezelések vonatkozásában feltűntettük
az adott adatkezelésért önálló felelősséget viselő adatkezelő megnevezését.
Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?
A személyes adatokat megszerezhetjük Öntől, az Értekezlet résztvevőitől, azok kísérőitől, előadóktól,
kiállítóktól, szponzoroktól vagy azok munkavállalóitól, illetve kapcsolattartó személyeitől.
Ezek a személyes adatok általánosságban az alábbi kategóriákba sorolhatók:
• Azonosító adatok, mint például név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lánykori név, titulus
és származási ország / állampolgárság;
• Kapcsolattartási adatok, mint például cím, e-mail cím, fax szám és telefonszám;
• Munkaviszonnyal kapcsolatos információk, mint például cégnév, munkáltató/cég, munkakör,
szakmai azonosító adatok, kamarai és egyéb egyesületi tagságok, beszélt nyelvek;
• Értekezlet program választások: a résztvevő Értekezlet program választásai, az Önnek nyújtott
szolgáltatások és azok időbeosztása, a kapcsolódó gazdasági tranzakciók leírása és címzettjei,
beleértve a szállást, szociális programokat, opcionális túrákat és egyéb kapcsolódó adatokat;
• Banki és számlázási adatok, mint például bankszámlaszám, fizetési és számlázási adatok;
• Kommunikációs adatok, mint például e-mailek és üzleti levelek tartalma;
• Diétára vonatkozó információk az Értekezlet során kínált ételekre vonatkozóan (ez különleges
adatokat is tartalmazhat);
• Fotók, videó és audió felvételek az Ön hangjáról, kinézetéről, tényleges vagy szimulált
ábrázolásáról és az Ön egyéb személyes jellemzőiről.
A személyes adatok rendelkezésre bocsátása minden esetben önkéntes. Ugyanakkor, amennyiben
nem bocsátja rendelkezésünkre a fent vagy a regisztrációs lapon kötelezőként megjelölt adatokat,
úgy lehetséges, hogy nem tudjuk feldolgozni az Értekezletre történő jelentkezését vagy teljesíteni azt.
Mi az általunk kezelt személyes adatok forrása?
A fent említett személyes adatokat a legtöbb esetben az Értekezletre regisztráló természetes
személyektől / szervezetektől kapjuk meg.
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Az adatkezelés céljai:
Az alábbiakban meghatározott célokból gyűjtjük és használjuk személyes adatait:
Miért gyűjtjük és használjuk
személyes adatait (felelős
adatkezelő)
A
Értekezletre
történő
jelentkezésének és azon való
részvételének
kezelése
(Blaguss és az MHPE)

Személyes adat kategóriák

Jogalapok

•Azonosító adatok

• Szerződés teljesítése

• Kapcsolattartási adatok

• Jogszabályi kötelezettség

• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk

• Jogos érdek

• Értekezlet program
választások
• Banki és számlázási adatok
• Kommunikációs adatok
Az Értekezlettel kapcsolatos •Azonosító adatok
Önnel történő kommunikáció
• Kapcsolattartási adatok
(Blaguss és az MHPE)

• Szerződés teljesítése
• Jogos érdek

• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk
Az MHPE és/vagy annak
partnerei által nyújtott vagy
szervezett szolgáltatásokkal
vagy eseményekkel
kapcsolatos kommunikáció
(MHPE)
Személyes adatainak más
Értekezlet
résztvevőkkel
történő megosztása (MHPE)

• Kommunikációs adatok
•Azonosító adatok
• Kapcsolattartási adatok
• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk
• Kommunikációs adatok
•Azonosító adatok

• Hozzájárulás

• Kapcsolattartási adatok

• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk
Személyes adatainak az MHPE- • Azonosító adatok
vel történő megosztása abból a
célból, hogy az e-mailben • Kapcsolattartási adatok
tájékoztassa Önt a következő
Értekezletről (MHPE)
Az Értekezlet megfelelő
lebonyolítása, kezelése és
adminisztrálása, beleértve az
MHPE, a Blaguss és egyéb
harmadik személyek (mint
például hotelek, vendéglátó
cégek és egyéb harmadik
személyek) közti

 Hozzájárulás

• Azonosító adatok
• Kapcsolattartási adatok

• Hozzájárulás

• Szerződés teljesítése
 Jogos érdek

• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk
• Értekezlet program
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adattovábbítást (Blaguss és az
MHPE)

választások
• Banki adatok
• Kommunikációs adatok
 Diétára vonatkozó
információk

Fotók
illetve
képés
hangfelvételek készítése és
közzététele
az
Értekezlet
reklámozása céljából
(MHPE)
Számviteli
és
adózási
kötelezettségeinknek történő
megfelelés (Blaguss és az
MHPE)

• Azonosító adatok

• Jogszabályi kötelezettség

•Fotók, kép- és hangfelvételek

• Hozzájárulás

• Azonosító adatok

• Jogszabályi kötelezettség

• Kapcsolattartási adatok
• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk

• Banki és számlázási adatok
Diétára vonatkozó kérelmek • Azonosító adatok
teljesítése (Blaguss)
• Diétára vonatkozó
információk
Jogi megkereséseknek való • Azonosító adatok
megfelelés és potenciális jogi
• Kapcsolattartási adatok
igényekre történő válaszadás
(Blaguss és az MHPE)
• Munkaviszonnyal
kapcsolatos információk

• Szerződés teljesítése
•
Kifejezett
hozzájárulás
(amennyiben
különleges
adatok is érintettek)
• Jogszabályi kötelezettség
• Jogos érdek
• Jogi igények

• Értekezlet program
választások
• Banki és számlázási adatok
• Kommunikációs adatok
• Diétára vonatkozó
információk
Az adatkezelés jogalapjai
Személyes adatainak kezelése során leggyakrabban az alábbiakban meghatározott jogalapokra
támaszkodunk:
• Hozzájárulás1 : Az MHPE akkor és annyiban kezelheti az Ön személyes adatait, amennyiben
Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Az MHPE az Ön fényképének, az Önről készült képés hangfelvételeknek az Értekezlet általános promóciós céljaira vagy más Értekezlet
résztvevőkkel történő megosztásának céljára történő felhasználásához vagy közzétételéhez
az Ön hozzájárulását kéri. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes alapon
1

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (a) pontja alapján.
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történik, és ezt a tevékenységet kizárólag az MHPE végzi, személyes adatainak más Értekezlet
résztvevőkkel történő megosztásának, valamint különleges adatainak olyan harmadik
személyek történő megosztásának kivételével, akiknek szükségük van ezen adatokra
szolgáltatásaik nyújtása érdekében. Amennyiben az Ön hozzájárulására támaszkodunk az
adatkezelés során, úgy Ön bármikor jogosult visszavonni ezen hozzájárulását – ugyanakkor,
amennyiben így tesz, az nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
• Szerződés teljesítése2 : erre a jogalapra akkor hagyatkozunk, ha az adatkezelés az Önnel
kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ez magában foglalja szerződéses
kötelezettségeink teljesítését és szerződéses jogaink gyakorlását, beleértve az Értekezlet
programjain való részvételt és regisztrációt és a szállás vagy programok megszervezését,
beleértve az Ön személyes adatainak harmadik személyek részére (pl. hotelek, vendéglátó
cégek, idegenvezetők és egyéb harmadik személyek) történő továbbítását is. Amennyiben Ön
nem adja meg a szükséges információkat, úgy az Ön vonatkozó programokon történő
részvétele késedelmet szenvedhet vagy lehetetlenné válhat.
• Jogszabályi kötelezettség3: személyes adatokat kezelünk abban az esetben, amikor azok
szükségesek a jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeinknek történő megfeleléshez, mint
például adóbevallással vagy számviteli adatmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek.
• Jogos érdek4: jogos érdekre támaszkodunk abban az esetben, ha az adatkezelés a mi vagy
valamely harmadik személy jogos érdekében szükséges. Nekünk, illetve harmadik
személyeknek jogos érdekünk áll fenn tevékenységeink hatékony és megfelelő
lebonyolítására, kezelésére és adminisztrálására, és az Ön személyes adatainak ezen célokkal
kapcsolatos kezelésére. Kezelhetjük adatait az Önnel való kommunikáció, valamint a Blaguss
és az MHPE közötti adattovábbítás céljából is, az Értekezlet hatékony menedzselése
érdekében. Nem kezeljük személyes adatait ezen jogalapon, amennyiben a mi vagy valamely
harmadik személy érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei, jogai és
szabadságai.
Különleges személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeljük, amennyiben alkalmazandó az ilyen
adatok kezelésére vonatkozó valamely jogalap.
Különleges személyes adatainak kezelése során leggyakrabban az alábbiakban meghatározott
kiegészítő jogalapokra támaszkodunk:
• Hozzájárulás: Ön kifejezett hozzájárulását adta a diétára vonatkozó információinak
kezeléséhez, amelyek egészségi állapotára (mint például cukorbetegség) vagy vallási
meggyőződésére (mint például kóser ételekkel kapcsolatos preferencia) vonatkozó
különleges személyes adatokat tartalmazhatnak. Amennyiben az Ön hozzájárulására
támaszkodunk az adatkezelés során, úgy Ön bármikor jogosult visszavonni ezen
hozzájárulását – ugyanakkor, amennyiben így tesz, az nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
• Jogi igények: Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges. Ezek mi általunk, Ön által vagy mások által előterjesztett igények is
lehetnek.
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Ezen jogalapot az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Számú
rendelete) ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdésének (b) pontja tartalmazza.
3
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (c) pontja alapján.
4
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (f) pontja alapján.
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Kísérője vagy kapcsolattartó személye személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátásával Ön
szavatolja, hogy: (i) Ön jogosult ezen személy(ek) személyes adatainak rendelkezésünkre
bocsátására; (ii) Ön tájékoztatta ezen személyt/személyeket a jelen Adatkezelési Tájékoztató
tartalmáról; és (iii) Ön tájékoztat minket ezen személyes adatokban bekövetkezett esetleges
frissítésekről vagy változásokról, valamint teljes mértékben kártalanít bennünket minden vonatkozó
igénnyel és egyéb következménnyel kapcsolatosan.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogos érdekeink
Jogos érdekek
A résztvevő vagy kísérője Értekezletre történő
jelentkezésének vagy azon való részvételének
kezelése,
beleértve
a
velük
történő
kommunikációt is

Jogos érdek teszt
Jogos érdekünk áll fenn arra nézve, hogy a
résztvevők, előadók, kiállítók, szponzorok vagy
ezek
kísérői
Értekezletre
történő
jelentkezésével vagy azon való részvételével
kapcsolatos kötelezettségeinket teljesítsük és
jogainkat
gyakoroljuk,
beleértve
a
résztvevőkkel,
előadókkal,
kiállítókkal,
szponzorokkal vagy ezek kísérőivel és
kapcsolattartó személyeivel történő minden
kommunikációt, továbbá a résztvevők, előadók,
kiállítók, szponzorok vagy kísérőik személyes
adatainak a Értekezlet szolgáltató partnereivel
történő megosztását.

Az Értekezlet megfelelő lebonyolítása, kezelése Az MHPE és a Blaguss közösen szervezik a
és adminisztrálása, beleértve a Blaguss és az Értekezletet, valamint közös felelősséget
MHPE közötti adattovábbítást is
viselnek
annak
megszervezésével
kapcsolatosan. Ebből kifolyólag jogos érdekünk
áll fenn arra nézve, hogy az Értekezlet
megfelelő
kezelése,
adminisztrálása
és
megszervezése érdekében megosszuk egymást
közt a résztvevők, előadók, kiállítók, szponzorok
vagy ezek kísérőinek személyes adatait.
Jogi megkereséseknek való megfelelés és Jogos érdekünk áll fenn arra nézve, hogy
potenciális jogi igényekre történő válaszadás
bármely általunk, Ön által vagy mások által
előterjesztett jogi igénnyel kapcsolatosan
kezeljük személyes adatait.
Megállapításunk szerint elsőbbséget élvező jogos érdekeinkre tekintettel megfelelő jogalappal
rendelkezünk az Ön személyes adatainak kezelése vonatkozásában. Amennyiben több információra
volna szüksége jogos érdekeinkkel és a jogos érdek tesztek eredményeivel kapcsolatosan, úgy kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot az mhpe@blaguss.hu címen.
Ki férhet hozzá személyes adataihoz?
Az MHPE és a Blaguss szervezetén belül kizárólag az Értekezlet szervezéséért felelős azon
tisztségviselők és személyek férhetnek hozzá személyes adataihoz, akiknek arra feltétlenül szükségük
van.
A személyes adatokat megoszthatjuk azon harmadik személy szolgáltatókkal, akik érintettek a
szerződéses szolgáltatásaink nyújtásában (hotelek, éttermek, akkreditációs szervezetek, nyomtatási
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szolgáltatók, idegenvezetők, web-fejlesztők, stb.). A címzettek teljes és naprakész listájáért, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot a mhpe@blaguss.hu címen.
Nemzetközi adattovábbítások
A személyes adatok kivételes alapon továbbításra kerülhetnek olyan személyek részére is, amelyek az
Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén kívül találhatók. Ilyen esetekben olyan megoldásokat
alkalmazunk, amelyek az EU adatvédelmi jogszabályai (mint például az általános adatvédelmi
rendelet; GDPR) által biztosított védelmi szinttel megegyező szintű védelmet biztosítanak a
személyes adatoknak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a mhpe@blaguss.hu címen, amennyiben
meg szeretné kapni a külföldre történő adattovábbítások megfelelőségét biztosító intézkedések egy
másolatát.
Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?
Személyes adatait mi vagy a nevünkben eljáró IT hosting szolgáltatóink tárolják, de kizárólag annyi
ideig, amíg az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azon célok eléréséhez szükséges, amelyekre
azokat gyűjtöttük. A személyes adatokat eltávolítjuk nyilvántartásainkból vagy megfelelően
álnevesítjük őket, amint a továbbiakban már nincs rájuk szükség. Személyes adatait a szolgáltatóval
fennálló üzleti kapcsolatunk időtartama alatt, valamint azt követően a polgári jogi elévülési idő végéig
(vagyis 5 évig) őrizzük meg. A számvitelről szóló törvény 169. §-a, illetve egyéb adózási jogszabályok
alapján a számviteli dokumentumokra, beleértve a szerződéseket, kommunikációt és üzleti
kommunikációt is, legalább 8 éves jogszabály által megállapított megőrzési idő vonatkozik.
Ugyanakkor, ilyen esetben a személyes adatokhoz való hozzáférés jelentősen korlátozott.
Milyen jogokkal rendelkeznek a természetes személyek?
Tekintettel arra, hogy közös adatkezelőként járunk el (az MHPE és a Blaguss) személyes adatai
vonatkozásában, a jelen pontban meghatározott érintetti jogainak történő megfelelés tekintetében is
közös felelősséget viselünk.
Személyes adatai kezeléséhez vagy egyéb módon történő felhasználásához adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ezen kívül Önt az alábbi jogok illetik meg:
(i)

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint, hogy információt kapjon
többek között az adatkezelés céljaira, az érintett személyes adatok kategóriáira és azon
címzettekre vagy címzettek kategóriáira vonatkozóan, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közöljük vagy közölni fogjuk. Ön jogosult továbbá a kezelt személyes
adatok egy másolati példányának igénylésére. A további másolatokért az adminisztratív
költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii)

Helyesbítéshez való jog: Ez irányú kérése esetén kötelesek vagyunk helyesbíteni
pontatlan személyes adatait, vagy kiegészíteni hiányos személyes adatait.

(iii)

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak
törlését kérje tőlünk.
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(iv)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy személyes adatai
kezelésének korlátozását kérje tőlünk. Ebben az esetben a vonatkozó személyes adatokat
megjelöljük, és kizárólag meghatározott célokra használjuk fel a továbbiakban.

(v)

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi)

Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen, amely esetben a személyes adatokat nem
kezelhetjük tovább. Amennyiben Ön jogosult a tiltakozáshoz való jog gyakorlására,
gyakorolja is ezen jogát és kérelme megalapozott, úgy az érintett célokra nem kezeljük
tovább személyes adatait. Ezen jogának gyakorlása nem jár semmilyen költséggel.
Bizonyos esetekben a tiltakozáshoz való jog nem áll rendelkezésére, így különösen, ha
személyes adatainak kezelése szerződés megkötését megelőzően történő lépések
megtételéhez, vagy egy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

(vii)

Panasztételi jog:
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen panasza van, úgy Ön jogosult arra,
hogy benyújtsa azt az illetékes felügyeleti hatósághoz, így különösen a szokásos
tartózkodási helye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti
hatóságához. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye Magyarország, úgy ez a
felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefonszám: 06-1-391-1400, Telefax: 06-1-3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Rendkívül nagyra értékelnénk azonban, ha a
hatóság értesítése vagy jogi lépések megtétele előtt először velünk venné fel a
kapcsolatot, így biztosítva lehetőséget számunkra a probléma azonnali kezelésére és
megoldására. Továbbá kérjük, vegye figyelembe, hogy mind az MHPE, mind pedig a
Blaguss a saját tevékenységeiért és adatkezeléseiért tartozik felelősséggel, így nem
viselünk egyetemleges felelősséget egymás tevékenységeiért és azok következményeiért.

Elérhetőségek:
Kötelességünk további információt nyújtani Önnek, valamint válaszolni Önnek a fenti jogai
érvényesítése esetén. Ilyen kérelmet küldhet a Blaguss mhpe@blaguss.hu e-mail címére, valamint az
MHPE iroda@hospice.hu e-mail címére egyaránt. Kérjük, az e-mail tárgya tartalmazza az
"ADATVÉDELMI KÉRELEM" megjelölést. Amennyiben panasza vagy kérelme egy konkrét
tevékenységhez kapcsolódik, és ismeri az ezen konkrét tevékenységért felelős adatkezelőt, úgy
hálásak lennénk, ha közvetlenül ezen adatkezelőt keresné fel.
Utolsó módosítás dátuma: 2019. január 24.
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