
Adatkezelési tájékoztató 
• Az adatkezelő és megbízottjai és az adatkezelés célja:

Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (MVSZSZ) székhely: 1118 Budapest, Regős u. 14. 7/31. 
Képviselői: Várfalvi Marianna (elnök), (e-mail: info@mvszsz.hu; mvszsz2019@gmail.com) Szij Ildikó 
Katalin (alelnök), (e-mail: info@mvszsz.hu;  mvszsz2019@gmail.com) Csősz Katalin (titkár) (e-mail: 
info@mvszsz.hu; mvszsz2019@gmail.com).

Az adatkezelés célja az MVSZSZ Prevenció kutatás-fejlesztési programja keretében folyó, a 
Miniszterelnökség által, a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztüli a CNP-2021. pályázati 
támogatásával a "Védőnők az egészséges generációkért, nemzetért" című  telemedicina 

mintaprojekt tevékenységének egyesületi tagjai és tagjain kívüli körben történő szervezése, a 
tagságon kívüli körben történő tájékoztatás. A tagságon kívüli személy a továbbiakban: Érintett.

Az adatkezelést az MVSZSZ nevezett képviselői és megbízottjai végzik.

• A kezelt személyes adatok köre és jogalapja;

Név / születési név / e-mail cím / telefonszám / kérdőíven begyűjtött adatok 

Az adatkezelés az Érintett itt megadott hozzájárulásán alapul.

• Az adatkezelés módja:

Magyar illetőségű tárhely szolgáltatónál történő adatkezelés.

• A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelő tisztségviselők mandátumának lejártáig, azaz 2024.08.07-ig, illetve az Érintett írásban 
megküldött visszavonó nyilatkozatáig.

• Az Érintettnek jogában áll, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adat hordozhatóságára.

Jogában áll, hogy a jelen hozzájárulás bármely időpontban visszavonja az adatkezelő fent megjelölt 
szervezeti képviselők bármelyikénél az ott megadott e-mail címen.

A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét;

• Az Érintettnek jogában áll a felügyeleti hatósághoz – Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) - címzett panaszt benyújtani.

  

Budapest, 2021. május 12. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MVSZSZ

Adatvédelmi hozzájárulás

Alulírott, név: születési név: e-mail cím:

Az  MVSZSZ  adatvédelmi  tájékoztatójának  megismerésén  alapuló  egyértelműen  kinyilvánított
önkéntes  beleegyezésemet  adom  ahhoz,  hogy  az  MVSZSZ  az  adatvédelmi  tájékoztatójának
megfelelően az engem érintő, jelen nyilatkozatomban szereplő személyes adataimat kezelje.

Kelt,………………………………….

Várfalvi Marianna info@mvszsz.hu; mvszsz2019@gmail.com mvszsz.hu

elnök +36 20 212 1381
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