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Adatkezelési	tájékoztató	
 
 

1. Adatkezelő	megnevezése	
 

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (a továbbiakban: MHOE)  
Székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. I/8. 
Postacím: 1506 Budapest Pf. 59. 
E-mail: iroda@homeopata.hu 
Telefon: +36-30-4005069 
Honlap: www.homeopata.hu 

 
 

2. Az	adatkezelés	alapjául	szolgáló	jogszabályok	
 
Az  MHOE adatkezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény  

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

- az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI 
rendelet 

 
 

3. Fogalmak	
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

különleges adat: 

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat, 

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat; 
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hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, 
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 
 

4. Adatkezelések	
	
Tagnyilvántartás	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 

az adatkezelés célja 
a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, 

pl. közgyűlési meghívó kézbesítése 
a tagok besorolása a különböző típusú tagi jogviszonyokba 

Név 
Születési hely, dátum Az Ön azonosítását szolgálják 

MHOE tagszám Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületi adatbázisokban 
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E-mail cím 
Telefonszám 
Értesítési postacím 

Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, melyek 
közül legalább egy adat megadása szükséges 

Alapnyilvántartási szám 
Az Ön azonosítását és orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
pszichológusi diplomájának és szakvizsgájának azonosítását 
szolgálja 

Diploma (végzettség) 
megnevezése, száma, 
dátuma; szakvizsga 
megnevezése, száma, 
dátuma 

Az Ön orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, pszichológusi, egészségügyi 
szakdolgozói és más diplomájának, végzettségének, illetve 
szakvizsgájának, szakirányú szakképzettségének megállapítását 
szolgálja 

Homeopátiás képzettség Az Ön más képző helyen megszerzett homeopátiás képzettségének 
az MHOE képzési óraszámába való beszámításához szükséges 

Gazdasági aktivitás 
(hallgató, nyugdíjas) 

Az Ön tagdíja, részvételi díja mértékének meghatározásához 
szükséges 

egyéb adat a tagi szolgáltatások kialakításához, személyre szabásához 
szükséges információk 

Természetgyógyászati 
képzettség Az Ön természetgyógyászati ismerteinek felmérését szolgálja 

Nyelvtudás Az Önhöz eljuttatott szakmai információk nyelvének 
meghatározásához szükséges 

 
Adatok forrása 

Belépési nyilatkozat; SZIG; lakcímkártya; működési nyilvántartási igazolvány; végzettséget 
igazoló diploma, bizonyítvány; homeopátiás végzettséget igazoló dokumentum; egyetemi 
hallgatói státusz igazolása, nyugdíjszelvény (papír alapú vagy elektronikus). 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (belépési nyilatkozatok) zárható szekrényben 
Elektronikus formában jelszóval védett számítógépen 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint. 

 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat a tagi jogviszony ideje alatt + 2 naptári évig kezeli.  
 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége 
 
Az adatok továbbítása 

Nemzetközi szervezeteknek (ECH, IAVH), tagok külön hozzájárulása birtokában (papír alapú 
vagy elektronikus) 
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Az	ECH	és	IAVH	számára	továbbított	adatok	
 

személyes adat 
az adatkezelés célja 

a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, 
pl. kedvezményes konferencialátogatás 

Név 
Lakcím Az Ön azonosítását szolgálják 

E-mail cím Az ECH vagy az IAVH és az Ön közötti kapcsolattartás célját 
szolgálja 

 
 
Tagdíjnyilvántartás	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 
az adatkezelés célja 

a tagsági viszonyból eredő tagdíjfizetési kötelezettség 
nyilvántartása 

Név Az Ön azonosítását szolgálja 

MHOE tagszám Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

Gazdasági aktivitás 
(hallgató) 

Az Ön tagdíja, részvételi díja mértékének meghatározásához 
szükséges 

Számlázási név 
Számlázási cím 
Adószám 

A számlázáshoz törvényben előírt adatok 

 
Adatok forrása 

Belépési nyilatkozat, tagnyilvántartás, egyetemi hallgatói státusz igazolása (papír alapú vagy 
elektronikus). 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (számlák, bankszámlakivonatok) zárható szekrényben 
Elektronikus formában jelszóval védett számítógépen 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény), a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (számviteli törvény) 

 
Az adatkezelés időtartama 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerint a számviteli bizonylatokat 
főszabály szerint nyolc évig köteles megőrizni az az adózó, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény szerint a bevallás évét követő ötödik év végéig kell megőrizni az iratokat. 

 
Az adatokhoz való hozzáférés 
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 Az MHOE munkavállalói 
 
Adatfeldolgozó:  
Radiócoop Bt., 1157, Budapest Zsókavár utca 33., Cégjegyzékszám: 01-06-723251, e-mail: 
radiocoop@radiocoop.t-online.hu  
Szoftver: KULCS-SZOFT light, Nagy Machinátor v3 

 
Az adatok továbbítása 
 - 
 
 
Számlázás,	könyvelés,	kötelezettségvállalás,	anyaggazdálkodás,	tárgyi	eszköz	nyilvántartás	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 

az adatkezelés célja 
a jogszabályoknak megfelelő számla, bizonylatok kiállítása és a 

számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése 
 

Név 
Lakcím Az Ön azonosítását szolgálja 

E-mail cím 
Telefonszám 
Értesítési postacím 

Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, melyek 
közül legalább egy adat megadása szükséges 

Számlázási név 
Számlázási cím 
Adószám 

A számlázáshoz törvényben előírt adatok 

 
Adatok forrása 

Bejövő számla, kimenő számla, bankszámlakivonat, szerződés, teljesítési igazolás (papír 
alapú és elektronikus). 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (számlák, bankszámlakivonatok, szerződések, teljesítési igazolások) zárható 
szekrényben 
Elektronikus formában jelszóval védett számítógépen 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény), a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (számviteli törvény) 

 
Az adatkezelés időtartama 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerint a számviteli bizonylatokat 
főszabály szerint nyolc évig köteles megőrizni az az adózó, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény szerint a bevallás évét követő ötödik év végéig kell megőrizni az iratokat. 

 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, MHOE elnök 

 
Adatfeldolgozó:  
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Radiócoop Bt., 1157, Budapest Zsókavár utca 33., Cégjegyzékszám: 01-06-723251, e-mail: 
radiocoop@radiocoop.t-online.hu 
Szoftver: KULCS-SZOFT light, Nagy Machinátor v3 

 
Az adatok továbbítása 
 - 
 
 
Bér,	tb.	és	munkaügyi	adatok		
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 
az adatkezelés célja 

nyilvántartás, bérszámfejtés, munkaviszonnyal kapcsolatos 
adatszolgáltatás 

Név 
Születési név 
Születési hely, idő 
Neme 
Állampolgársága 
Anyja neve 
Lakcím 

Az Ön azonosítását szolgálja 

E-mail cím 
Telefonszám 
Értesítési postacím 

Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, melyek 
közül legalább egy adat megadása szükséges 

Adóazonosítójel 
TAJ szám 
Bankszámlaszám 

Önt mint adózó, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosult 
azonosítását szolgálja törvényekben meghatározott módon 

Gyerekek adatai Az Ön adójának megállapításához szűkséges 

 
Adatok forrása 

Munkavállalók személyazonosításra alkalmas okmányai, biztosítási jogviszonyt igazoló 
dokumentumai, munkaszerződés, megbízási szerződés, teljesítési igazolás, (papír alapú és 
elektronikus). 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (szabadságnyilvántartás, bérszámfejtés) zárható szekrényben 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 
és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény. 

 
Az adatkezelés időtartama 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerint a számviteli bizonylatokat 
főszabály szerint nyolc évig köteles megőrizni az az adózó, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény szerint a bevallás évét követő ötödik év végéig kell megőrizni az iratokat. A 
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köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény szerint az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző 
természetes személyek kötelesek a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű 
iratok megóvásáról gondoskodni. A kilépett dolgozók adatait archiváljuk. 

 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, MHOE elnök 

 
Adatfeldolgozó:  
Radiócoop Bt., 1157, Budapest Zsókavár utca 33., Cégjegyzékszám: 01-06-723251, e-mail: 
radiocoop@radiocoop.t-online.hu 
Szoftver: Nagy Machinátor v3 

 
Az adatok továbbítása 
 NAV, társadalombiztosítás, nyugdíjbiztosítás 
 
 
Továbbképzési	nyilvántartás	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 
az adatkezelés célja 

homeopátiás bizonyítvány és diploma megszerzéséhez képzési 
óraszám igazolása 

Név 
Lakcím Az Ön azonosítását szolgálják  

E-mail cím Az MHOE mint továbbképzés-szervező és az Ön közötti 
kapcsolattartás célját szolgálja 

MHOE tagszám Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

Alapnyilvántartási szám 
Az Ön azonosítását és orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
pszichológusi diplomájának és szakvizsgájának azonosítását 
szolgálja  

Gazdasági aktivitás 
(hallgató, nyugdíjas) Az Ön részvételi díja mértékének meghatározásához szükséges 

egyéb adat a tagi szolgáltatások kialakításához, személyre szabásához 
szükséges információk, OFTEX tartalom 

Szak Az Ön szakvizsgájának, szakirányú szakképzettségének 
megállapítását szolgálja 

Továbbképző egyetem Az Ön továbbképző egyeteme, aki továbbképzési pontjait 
nyilvántartja  

 
Adatok forrása 

Belépési nyilatkozat, tagnyilvántartás, egyetemi hallgatói státusz igazolása, nyugdíjszelvény, 
tanfolyami jelentkezési lap, OFTEX tanfolyam-adminisztráció (papír alapú vagy elektronikus). 
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Adatok tárolása 
Papíralapon (jelenléti ívek, tesztek, OFTEX ívek) zárható szekrényben 
Elektronikus formában jelszóval védett számítógépen 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a köziratokról, a közlevéltárakról 
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

 
Az adatkezelés időtartama 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény szerint az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző 
természetes személyek kötelesek a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű 
iratok megóvásáról gondoskodni. 
Az MHOE a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről 10. § (5) szerint 10 évig köteles megőrizni a pontérték meghatározásának 
alapjául szolgáló dokumentumokat. 
A képzési adatokat 10 év elteltével archiváljuk. 

 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége 
 
Az adatok továbbítása 

OFTEX, egyetemi vizsgáztatóhely az érintettek hozzájárulása alapján 
 
 
Az	OFTEX	számára	továbbított	adatok	
 

személyes adat az adatkezelés célja 
továbbképzési kötelezettség teljesítése, pontgyűjtés 

Név Az Ön azonosítását szolgálja 

Alapnyilvántartási szám 
Az Ön azonosítását és orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
pszichológusi diplomájának és szakvizsgájának azonosítását 
szolgálja 

 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat 1 évig kezeli 
 
 
Egyetemi	vizsgáztatóhely	számára	továbbított	adatok	
 

személyes adat az adatkezelés célja 
vizsgára bocsátás feltételeinek igazolása 
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Név 
Leánykori név 
Születési hely, dátum 

Az Ön azonosítását szolgálják 

Értesítési postacím Az egyetem és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

Alapnyilvántartási szám 
Az Ön azonosítását és orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
pszichológusi diplomájának és szakvizsgájának azonosítását 
szolgálja 

Számlázási név 
Számlázási cím 
Adószám 

A számlázáshoz törvényben előírt adatok 

egyéb adat  

Szakvizsga megnevezése Az Ön szakvizsgájának megállapítását szolgálja 

 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat 1 évig kezeli 
 
 
ECH	diplomához	továbbított	adatok	
	

személyes adat az adatkezelés célja 
vizsgára bocsátás feltételeinek igazolása 

Név 
Születési dátum Az Ön azonosítását szolgálják 

 
Az adatkezelés időtartama 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény szerint az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző 
természetes személyek kötelesek a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű 
iratok megóvásáról gondoskodni. 

 
 
MHOE	vizsgákhoz	kapcsolódó	adatkezelés	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat az adatkezelés célja 
a vizsgára bocsátás feltételeinek igazolása 
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Név 
Lánykori név 
Születési hely, dátum 
Anyja neve 
Lakcím 

Az Ön azonosítását szolgálják  

E-mail cím 
Telefonszám Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

Alapnyilvántartási szám 
Az Ön azonosítását és orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
pszichológusi diplomájának és szakvizsgájának azonosítását 
szolgálja  

Diploma (végzettség) 
megnevezése, száma, 
dátuma; szakvizsga 
megnevezése, száma, 
dátuma 

Az Ön orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, pszichológusi, egészségügyi 
szakdolgozói és más diplomájának, végzettségének, illetve 
szakvizsgájának, szakirányú szakképzettségének megállapítását 
szolgálja 

Szupervízorok neve Az Ön gyakorlati óráit igazoló orvosok  

egyéb adat  

Homeopátiás tanulmányok 
kezdete, elméleti és 
gyakorlati óraszámok 

 

 
Adatok forrása 

Belépési nyilatkozat, tagnyilvántartás, jelentkezési lap (papír alapú vagy elektronikus). 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (jelentkezési lapok, vizsga jegyzőkönyv) zárható szekrényben 
Elektronikus formában jelszóval védett számítógépen 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a köziratokról, a közlevéltárakról 
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

 
Az adatkezelés időtartama 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény szerint az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző 
természetes személyek kötelesek a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű 
iratok megóvásáról gondoskodni. 
Az MHOE a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről 10. § (5) szerint 10 évig köteles megőrizni a pontérték meghatározásának 
alapjául szolgáló dokumentumokat. 
A képzési adatokat 10 év elteltével archiváljuk. 

 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége 
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Orvoslista	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat az adatkezelés célja 
orvoslistán való szereplés feltételeinek igazolása 

Név Az Ön azonosítását szolgálják 

MHOE tagszám Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

ÁNTSZ engedély száma Az Ön jogosultságát igazolja önálló homeopátiás orvos praxis 
folytatására 

Rendelés helye 
Telefonszám 
E-mail cím 
Honlap 

Az Ön kliensei, páciensei számára adja meg az Ön, illetve 
rendelésének elérhetőségét, melyet az MHOE honlapján feltüntetünk 

Önéletrajz, bemutatkozás Az Ön bemutatkozása 

 
Adatok forrása 

Kérelem, tagnyilvántartás, ÁNTSZ engedély. 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (kérelem, ÁNTSZ engedély) zárható szekrényben 
Elektronikus formában jelszóval védett számítógépen 
Szerveren, honlapon publikálva 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 

 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat MHOE továbbképzési ciklus időtartama alatt +1 évig kezeli 
 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége 
 
 
Segélyvonal	
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
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személyes adat az adatkezelés célja 
az MHOE telefonos segélyvonalának üzemeltetése 

Név Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

Telefonszám Az Ön elérését szolgálja a segélyvonal működési idejében 

 
Adatok forrása 

Tagnyilvántartás 
 

Adatok tárolása 
Papíralapon (beosztás, elérhetőség) zárható szekrényben 
Szerveren, honlapon publikálva 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat 1 évig kezeli 
 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége, honlap adminisztrátorok 

 
Adatfeldolgozó:  
Szeráf Stúdió Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: 
pthomato@gmail.com 

 
 
Az	homeopata.hu-ra	való	regisztrációhoz	kapcsolódó	adatkezelés	(csak	tagok	számára)		
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 
az adatkezelés célja 

a tagok számára fenntartott honlapfelülethez való hozzáférés 
biztosítása 

MHOE tagszám Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

Felhasználónév A felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges 

E-mail cím Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja 

 
Adatok forrása 

Tagnyilvántartás 
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Adatok tárolása 

Szerveren, jelszóval védett 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 

 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat a tagsági viszony fennállása alatt + 2 évig kezeli 
 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége, honlap adminisztrátorok 

 
Adatfeldolgozó:  
Szeráf Stúdió Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: 
pthomato@gmail.com 
 

 
Az	e-learning	rendszerbe	való	regisztrációhoz	kapcsolódó	adatkezelés	(csak	tagok	számára)		
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

személyes adat 
az adatkezelés célja 

a tagok számára fenntartott honlapfelülethez való hozzáférés 
biztosítása 

MHOE tagszám Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

Felhasználónév A felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges 

E-mail cím Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja 

 
Adatok forrása 

Tagnyilvántartás 
 

Adatok tárolása 
Szerveren, jelszóval védett 

 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 

 
Az adatkezelés időtartama 

Az MHOE a személyes adatokat a tagsági viszony fennállása alatt + 2 évig kezeli 
 
Az adatokhoz való hozzáférés 
 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége, adminisztrátorok 
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Adatfeldolgozó:  
Szeráf Stúdió Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: 
pthomato@gmail.com 
Homeopátia Bt., 2030 Érd, Görgy u. 86., Cégjegyzékszám: 13-06-045488, e-mail: e-
learning@mhoe.hu 
Moodle szoftver 
 
 

A	Simile	előfizetéshez	kapcsolódó	adatkezelés		
	
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
	

személyes adat 
az adatkezelés célja 

a tagok számára fenntartott honlapfelülethez való hozzáférés 
biztosítása 

Név Az Ön azonosítását szolgálják 

MHOE tagszám  
(ha Ön MHOE tag) Az Ön azonosítását szolgálja az egyesületbeli adatbázisokban 

Felhasználónév A felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges 

E-mail cím Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja 

Számlázási név 
Számlázási cím 
Adószám 

A számlázáshoz törvényben előírt adatok 

 
Adatok forrása 

Regisztráció 
 
Adatok tárolása 

Szerveren, jelszóval védett 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (számviteli törvény) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 
Az adatkezelés időtartama 

Nevét, felhasználónevét, e-mail címét, jelszavát a Simile előfizetés ideje alatt + 1 évig kezeljük, 
majd töröljük. 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerint a számviteli bizonylatokat 
főszabály szerint nyolc évig köteles megőrizni az az adózó, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény szerint a bevallás évét követő ötödik év végéig kell megőrizni az iratokat. 

 
Az adatokhoz való hozzáférés 
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 Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége, honlap adminisztrátorok 
 

Adatfeldolgozó:  
Szeráf Stúdió Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: 
pthomato@gmail.com 
Radiócoop Bt., 1157, Budapest Zsókavár utca 33., Cégjegyzékszám: 01-06-723251, e-mail: 
radiocoop@radiocoop.t-online.hu 

 
 
Hírlevél	
	
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
	

személyes adat 

az adatkezelés célja 
a tagok értesítése 4 témakörben 

1. Egyesületi tájékoztatóanyagok tagsági jogviszonnyal kapcsolatosan 
(közgyűlési meghívó stb.) 

2. Szakmai információk, rendezvények (felkészülés a GDPR 
bevezetésére, homeopata túra, cikkek a homeopátiáról stb.) 

3. Egyesületi ajánlatok, hirdetések (tanfolyamok, továbbképzések, 
Simile, könyvek, szoftverek stb.) 

4. Más szervezetek, intézmények, privát személyek ajánlatai, hirdetései 
(Joshiék tanfolyamai, MHOE tagok hirdetései stb.) 

E-mail cím Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

Név, titulus Az Ön azonosítását szolgálják 

Tagi státusz Az Ön tagsági státuszának meghatározását szolgálja 

Hírlevél kategória Személyre szabott Hírlevelek küldését teszi lehetővé  

Irányítószám, település 
Szakterület Személyre szabott Hírlevelek küldését teszi lehetővé 

	
Adatok forrása 

Belépési nyilatkozat, regisztráció 
 
Adatok tárolása 

Szerveren, jelszóval védett 
Mailchimp szerverén, jelszóval védett 

	
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 
 

Az adatkezelés időtartama 
Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az MHOE tagsági jogviszony fennállásáig. 
 

Az adatokhoz való hozzáférés 
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Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége, adminisztrátorok 
 
Adatfeldolgozó:  
Szeráf Stúdió Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: 
pthomato@gmail.com 
 
 

Kapcsolat,	mondja	el	véleményét	rovat	
	
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
	

személyes adat 
az adatkezelés célja 

az MHOE, a homeopata.hu működésével kapcsolatos 
vélemények, bejelentések lehetőségének biztosítása 

Név Az Ön azonosítását szolgálja 

E-mail cím Az MHOE és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja 

	
Adatok forrása 

E-mail küldése 
 
Adatok tárolása 

Szerveren, jelszóval védett 
	
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 
 

Az adatkezelés időtartama 
Levelére a lehető leghamarabb, legkésőbb 30 napon belül válaszolunk,  
 

Az adatokhoz való hozzáférés 
Az MHOE munkavállalói, az MHOE vezetősége 
 
Adatfeldolgozó:  
Szeráf Stúdió Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: 
pthomato@gmail.com 

 
 

5. További	adatkezelések	
 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az 
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés 
célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 
 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az 
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) 
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen 
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást 
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nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 
 
 

6. Az	adatokhoz	való	hozzáférés	és	az	adatbiztonsági	intézkedések	
 
Az	adatok	tárolása	
 
Az Ön által megadott személyes adatokat az MHOE irodájában (1118 Budapest, Gazdagréti tér 5., 3-
as sz. Háziorvosi rendelő) található számítógépen, illetve zárható szekrényben tárolja. A Hírlevél 
szolgáltatáshoz a Mailchimp rendszerét is használjuk. A honlap és a moodle szerverét Szeráf Stúdió 
Bt., 2132 Göd, Deák Ferenc utca 87., Cégjegyzékszám: 13-06-068409, e-mail: pthomato@gmail.com 
biztosítja. 
 
Adatbiztonsági	intézkedések	
 
Az MHOE kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
 

7. Az	adatkezeléssel	kapcsolatos	jogok	
 
Az	adatkezelés	során	Önt	megillető	jogok	
 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 
- a tájékoztatáshoz való jog, 
- az adatok helyesbítéséhez való jog, 
- az adatok törléséhez való jog, 
- az adatok zárolásához való jog, 
- a tiltakozáshoz való jog. 

 
A	tájékoztatáshoz	való	jog	
 

Ön írásban  tájékoztatást kérhet  az MHOE-tól, hogy 
- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon, 
- milyen adatkezelési cél miatt, 
- milyen forrásból, 
- mennyi ideig kezeli, 
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
A MHOE az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti. 

 
Az	adatok	helyesbítéséhez	való	jog	
 

Ön írásban kérheti, hogy az MHOE módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 
megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét), amit az MHOE legfeljebb 30 
napon belül teljesít. 

 
Az	adatok	törléséhez	való	jog	
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Ön írásban kérheti az MHOE-tól személyes adatainak a törlését, amit az MHOE legfeljebb 
30 napon belül teljesít. 
A törlési kérelmet az MHOE abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely 
belső szabályzat az MHOE-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset 
például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. 

 
Az	adatok	zárolásához	való	jog	
 

Ön írásban kérheti, hogy a személyes adatait az MHOE zárolja, ha az adatok végleges 
törlése sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok 
szükségessé teszi az adatok tárolását. 

 
A	tiltakozáshoz	való	jog	
	

Ön írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik. 

 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül 
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 
 

8. Az	adatkezeléssel	kapcsolatos	jogérvényesítés	lehetőségei	
 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 
Kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati 
eljárását is (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
 

9. Adatkezelési	tájékoztató	módosítása	
	

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 
tájékoztatót. 

 


