
Érdekmérlegelési teszt 
a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT)

elektronikus hírleveleinek és a Klinikai Onkológia című nyomtatott
folyóirat terjesztéséhez

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésnek oka
A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (a továbbiakban: MKOT) az onkológiai tudományág
területén a  szakmai-tudományos  munkát  koordináló  és  segítő érdekfeltáró,  érdekvédelmi
tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő
társaság.  Az  MKOT alapvető célja  a  klinikai  onkológiával  kapcsolatos  ismeretek  gyors  és
széleskörű  elterjesztése,  alkalmazásának  népszerűsítése,  módszereinek  és  eredményeinek
ismertetése.  Az  MKOT  rendezvényein,  a  www.mkot.hu és  www.klinikaionkologia.hu
honlapokon,  a  Klinikai  Onkológia  folyóiratban  és  hírlevei  révén  tartja  a  kapcsolatot  az
egészségügyi  dolgozókkal,  más  orvostársaságok,  civil  szervezetek  képviselőivel,  a  sajtó
munkatársaival.  Az  elektronikus  hírlevélhez  kötődő  adatkezelés  köre:  név,  email  cím.  A
nyomtatott folyóirathoz kötődő adatkezelés köre: név, munkahely, beosztás, kézbesítési cím.

Az alkalmazható jogalap
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Az MKOT valós érdeke
Az MKOT alapvető célja az orvos- és egészségtudománnyal kapcsolatos ismeretek gyors és
széleskörű elterjesztése, ezek alkalmazásának, új módszerek és eredmények ismertetése, a
szakemberek  (tovább)képzése,  a  tevékenység  hatékonyságának  ellenőrzését  szolgáló
eljárások, valamint a gyógyszeripar fejlesztéseinek bemutatása. 

Ennek eszköze,  hogy a Klinikai  Onkológia  című szaklapot orvosok,  kutatók,  egészségügyi
szakemberek  minél  szélesebb  körének  eljuttatja.  Az  érintettek  nevének,  munkahelyének,
beosztásának,  a  kézbesítés  címének nyilvántartása az MKOT valós érdekének és céljainak
teljesítéshez szükséges.

Az MKOT érdekeinek és a címzettek alapvető érdekeivel, jogaival történő összevetés 
alapján elért egyensúly
A címzettek a személyes adataik felett saját maguk rendelkeznek. 

Az MKOT előzőekben részletezett érdekeinek megvalósulása, azaz 
 a címzettek napi munkáját, szakmai fejlődését támogató információk, és 
 ezen keresztül  a  minél  magasabb színvonalú,  és  a  napi  gyakorlatba  a  legfrissebb

eredményeket is beépítő (beteg)ellátás megvalósulásának közügye 
–  ezáltal  a  címzett  érdekeit  is  szolgáló  –  minél  szélesebb  körben  történő  elterjesztése
csökkenne, amennyiben az adatkezelés, a Klinikai Onkológia címlistás terjesztése és az MKOT
elektronikus hírleveleinek kézbesítése nem valósulna meg.

Biztosítékok
Az adatkezeléssel kapcsolatos általános tájékoztatáson túl a címzett bármikor információt
kérhet az adatkezelés lényeges körülményéről, melyről az MKOT a lehető legrövidebb időn

http://www.klinikaionkologia.hu/
http://www.mkot.hu/


belül,  de  maximum  a  kérelem  beérkezéstől  számított  30  munkanapon  belül  írásban
tájékoztatja.  Az  MKOT  honlapjain  (www.mkot.hu,  www.klinikaionkologia.hu)  elérhető
Adatkezelési  tájékoztató részletes  leírást  tartalmaz  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,
időtartamáról, adatfelhasználónak történő átadásáról. Amennyiben az MKOT által kezelt adat
nem  felel  meg  a  valóságnak,  a  címzett  postai,  vagy  elektronikus  úton  kérheti  az  adat
helyesbítését.
Az adatkezelés kizárólag az elektronikus hírlevél  kiküldéséig, illetve a szakfolyóirat esetén
annak  a  címzetthez  történő  eljuttatásáig  terjed.  Az  MKOT  mindkét  tevékenységbe
adatfeldolgozót  von  be  az  Adatvédelmi  tájékoztatóban részletezett  módon.  A  személyes
adatokat az MKOT egyéb – jogosulatlan – harmadik személynek nem adja ki, profilalkotás
céljából történő felhasználás sem valósul meg.

A  MKOT  az  adatbiztonság  érvényesülése  okán  minden  olyan  technikai,  szervezeti  és
szervezési  feltétel  megteremtésére  törekszik,  amely  a  kezelt  adatokhoz  való  jogellenes
hozzáférést,  ezek  nyilvánosságra  hozását,  módosítását,  jogosulatlan  adattovábbítását  és
megsemmisülését megakadályozza. 

Tiltakozás joga
A  címzett  postai  vagy  elektronikus  úton  megküldött  nyilatkozatban  kifogásolhatja  az
adatainak kezelését, kérheti a kezelt adatok törlését. Ilyen esetben az MKOT törli a vonatkozó
összes  adatot  a  címlistából,  a  szakfolyóirat  és/vagy  az  elektronikus  hírlevél  küldését
megszünteti.  Amennyiben  az  MKOT  nem  törli  a  címzettet  és  a  szaklapot  és/vagy  az
elektronikus  hírlevelet  folytatólagosan  megküldi,  a  címzett  a  hatóságnál  jogorvoslati
kérelemmel élhet.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye
Az MKOT a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatok kezeléshez fűződő érdeke
egybeesik  a  címzettek  legfrissebb  orvos-  és  egészségtudományi  eredményekről,
rendezvényekről,  eseményekről történő tájékozódáshoz fűződő érdekeivel.  A megnevezett
adatok  kezelése  nélkülözhetetlen  ahhoz,  hogy  a  címzettek  a  napi  gyógyító,  megelőző,
tájékoztató munkájukat,  szakmai  fejlődésüket  segítő  információkat  megkapják.  Az  adatok
MKOT általi  kezeléshez  a  minél  magasabb szintű  egészségügyi  ellátás  iránti  közérdek  is
fűződik.  Az  érintett  személyes  adatok  kezelése  nem  okoz  nagyfokú  érdeksérelmet  a
címzettek számára.

Az MKOT által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések tovább
csökkentik az adatkezelés okán a címzetteknek esetlegesen okozott érdeksérelmet.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítjuk,  hogy a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f)  pontjában meghatározott adatkezelési  jogalap a címzettek neve,  e-mail
címe, beosztása, munkahelye, kézbesítési címe vonatkozásban fennáll.

https://mkot.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
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