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Bevezető 
A Klinikai Biostatisztikai Társaság (továbbiakban: KBT) a jelen adatkezelési tájékoztató útján 

tájékoztatja a KBT-ba belépni szándékozókat, továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségéről, valamint a Tagok adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. 

Az adatkezelő elérhetőségi adatai 
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca. 17/D 

e-mail cím: klin.biostat@gmail.com 

Ön a személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely kérdésben a KBT 

kijelölt adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a klin.biostat@gmail.com e-mail címen. 

Értelmező rendelkezések 
„személyes adat”: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

szonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

„adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet. 

„adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

„az érintett hozzájárulása”: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

„Tag”: Azon természetes személy, aki a KBT éves tagdíjának megfizetésével, vagy egyéb státuszából 

kifolyólag (pl. nyugdíjas; előző évi „Az Év Fiatal Biostatisztikusa” – pályázatot nyert; egyéb) KBT tagsági 

viszont szerzett, és egyértelműen és félreérthetetlenül kifejezte hozzájárulását személyes adatainak 

kezelésére vonatkozóan. 

„érintett”: A személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosított vagy azonosítható Tag. 

„harmadik fél”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szev, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak. 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

„adatvédelmi incidens”: Az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
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„tájékoztató e-mail”: A KBT alaptevékenységhez kapcsolódó, Tagot érintő változásokról, a 

szolgáltatások igénybevételének feltételeivel, elszámolásokkal, a KBT által küldött tájékoztató e-mail. 

„hírlevél”: a KBT által bizonyos témákban való időszakos tájékoztatás, jellemzően e-mail formájában. 

Az adatkezelés célja 
A KBT a Tagjairól gyűjtött személyes adatokat kizárólag a KBT taglista nyilvántartása, a bírósághoz 

benyújtandó tagnévsor és közgyűlési jelenléti ívek kezelése, a befizetések nyomonkövetése, 

számlázások lebonyolítása és hírlevelek kiküldése céljából kezeli. 

A kezelt személyes adatok köre 
Tag neve, 

Tag munkahelyének –, vagy Taghoz kapcsolódó szervezetnek a neve, 

Tag munkahelyének –, vagy Taghoz kapcsolódó szervezetnek –, vagy a Tagnak levelezési címe, 

Tag e-mail címe, 

Tag telefonszáma. 

Az adatkezelés időtartama 
A KBT a Tag személyes adatait a tagsági viszony fennállásának időtartama alatt kezeli, egyéb jogszabályi 

okokból kifolyólag azon túl legfeljebb 5 évig őrzi meg. 

A tag adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
Tájékoztatás kéréséhez való jog 

A Tag kérésére a lehető leghamarabb, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 

írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk a kezelt személyes adatairól. A KBT a tájékoztatást 

díjmentesen köteles biztosítani. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a KBT-t terheli. 

Hozzáféréshez való jog 

A KBT az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre a Tag rendelkezésére 

bocsátja. 

Adathordozhatósághoz való jog 

A Tag jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a KBT rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

lehetőség szerint széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

A Tag adathordozhatósághoz való joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Helyesbítéshez való jog 



A KBT minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, 

kiegészítse. 

Tiltakozáshoz való jog 

 

Önnek joga van a KBT vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés 

ellen tiltakozni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célokra történő 

felhasználása ellen tiltakozni. 

A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha a KBT bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Tag 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ön bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának 

visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

Törléshez való jog 

A KBT késedelem nélkü törli a  Tag személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, 

vagyis: 

- ha a Tag tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy 

- ha bármely egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes, vagy 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandő előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a 

KBT-re uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

- Amennyiben a Tag vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő elleőrizze a személyes 

adatok pontosságát. 

- A adatkezelés jogellenes, és a Tag ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok 

felhasználásának korlátozását. 

- A KBT-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Tag igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

- Amennyiben a Tag tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokkai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Amennyiben a korlátozás, törlés vagy helyesbítés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a KBT e-mail-

ben tájékoztatja a Tagot a kérelem elutasításáról, illetve annak okáról. 

Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a 

személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a KBT korlátozza vagy ezen jogainak 



érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy a Tag bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

  



Az adatvédelmi kérdésekben hatósági vizstálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál kezdeményezhet, melynek elérhetőségei: 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5 

Telefon: 0036 1 391 14 00 

Telefax: 0036 1 391 1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: https://naih.hu 

 

A bírósági jogorvoslathoz való jog 

A fentiek mellett a Tag bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság a 

Tagra vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti 

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Tagot a benyújtott 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

A Tag bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a KBT vagy az általa megbízott 

vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével kezeli. 

A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. 

 

Adatvédelmi incidensek kezelése 
Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés esetén a KBT köteles az esetet kivizsgálni. 

A KBT saját maga is észlelheti az incidenst. 

Hivatkozott jogszabályok 
1. Rendelet az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 – (GDPR általános adatvédelmi rendelet) 

2. 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt) 

3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 
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