Adatkezelési nyilatkozat a Magyar Neuroimmunológiai Társaság (továbbiakban MANIT) tagjainak
Tisztelt MANIT Tag!
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a 2018. május 25-én hatályba lépő és kötelezően alkalmazandó szigorúbb
adatvédelmi szabályozásról és egyben hozzájárulását kérjük személyes adatai kezeléséhez. Az Európai Unió
jogrendszerének történő megfelelés céljából szükségessé válik az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulásának beszerzése annak érdekében, hogy személyes adatait továbbra is jogszerűen kezeljük.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy személyes adataira a MANIT tagságának nyilvántartásához, valamint a folyamatos
kapcsolattartáshoz, a tájékoztató anyagok, tudományos és társasági eseményekre történő meghívók Ön részére
történő eljuttatásához van szükségünk.
Az adatait tartalmazó dokumentációt a tagság fennállása alatt a MANIT irattárában, papír alapon, zárható
iratszekrényben, és elektronikusan, jelszóval védett számítógépen tároljuk. A társasági tagság megszűnését
követően a személyes adatokat is tartalmazó anyagok archiválásra kerülnek egy szintén zárható helyiségében
található irattárban - az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerinti ideig megőrzendők.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az új EU-s adatvédelmi rendelet szerint Ön jogosult arra, hogy személyes
adatainak kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a MANIT adatkezelési feladatokkal megbízott
munkatársától (a társaság elnöke). Mindenki jogosult arra, hogy az esetleg pontatlanul rögzített adatokat
helyesbítse, kiegészítse, kérheti adatainak törlését ill. zárolását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen és megilleti
az adathordozhatósághoz való jog, azaz az Ön által a MANIT számára adatait megkapja, és ezen adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa.
E jogokkal a komoly.samuel@pte.hu e-mail címre küldött levélben foglalt kérelem útján élhet. Az Ön által
tapasztalt jogellenes adatkezelés esetében ugyancsak az adatkezelőhöz, az előzőekben közölt e-mail címen vagy
a Magyar Neuroloimmunológiai Társaság mindenkori elnökéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat panaszával, amely
illetékkötelezettség nélkül, soron kívül jár el, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH). //www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu//
A MANIT (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályban
foglaltaknak megfelelő gondossággal, biztonságosan kezeli, tárolja és archiválja, valamint kizárólag a
folyamatos kapcsolattartás és tájékoztató anyagok eljuttatása érdekében használja fel.
A jelen dokumentum aláírásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a MANIT részére közölt személyes adatai
kezeléséhez, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban egyértelmű és
részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre jogosultakról, az adatkezelés
időtartamáról, az Ön jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
A határnapon (2018. május 25) a tagságunk személyes adatait töröljük (ez nem jelenti a tagsági viszony
megszűnését). Innentől kezdve tagjaink adatai abban az esetben kerülnek újra rögzítésre, ha nyilatkozatuk
visszaérkezett. Aki nem kíván tag maradni kérjük jelezze, ebben az esetben nyilvántartásunkból töröljük.
Pécs, 2018. május 22.
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