DÉL-KELET MAGYARORSZÁGI
ÁLLATORVOSI KONFERENCIA

2020.02.14-15.

ONKOLÓGIA
HELYSZÍN:

COLOSSEUM HOTEL
6782 MÓRAHALOM,
MILLENIUM SÉTÁNY 4-6.
(térkép)
JELENTKEZÉS:
ONLINE A KÖVETKEZÕ LINKEN:

https://forms.gle/DazUoNxq
479swTqK8
SEGÍTSÉG A KITÖLTÉSHEZ:
DR. DOMÁN GÁBOR +36703780521
REGISZTRÁCIÓS DÍJ:
2020. 02. 07-IG (SVÉDASZTALOS EBÉD A
KONFERENCIA HELYSZÍNÉN):

24.000 FT/FÕ/2 NAP
17.000 FT/FÕ/1 NAP
2020. 02. 07. UTÁN VAGY A HELYSZÍNEN
(MENÜ EBÉD LEHETŐSÉG):

28.000 FT/FÕ/2 NAP
21.000 FT/FÕ/1 NAP
Utalási információk:

MÁOK CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZETE
6724 SZEGED, VASAS SZENT PÉTER U. 9.
SZÁMLASZÁM:
OTP BANK 11735005-20334963
MEGJEGYZÉS: MÓRAHALOM
A JELENTKEZÉSI DÍJAT A MEGADOTT
SZÁMLASZÁMRA KÉRJÜK ÁTUTALNI. A
REGISZTRÁCIÓS DÍJRÓL AZ ÖSSZEG BEÉRKEZÉSÉT
KÖVETÕEN SZÁMLÁT ÁLLÍTUNK KI, AMELYET UTÓLAG
POSTÁZUNK. A JELENTKEZÉS LEMONDÁSÁT 2020.

02.07-IG TUDJUK ELFOGADNI.

(A továbbképzést a MÁOK Országos Oktatási Bizottsága
18/TK/2020/MÁOK számon nyilvántartásba vette és kiemelt
rendezvénnyé nyilvánította. A rendezvény pontértéke:

TÁMOGATÓINK

100 pont

2020. 02. 14. (PÉNTEK) SZAKMAI PROGRAMJA – 44 PONT

09:00
10:30
11:15
12:00
12:15
12:45
13:45

-

10:30
11:15
12:00
12:15
12:45
13:45
14:30

Dr. Bognár Barbara
Dr. Jánosi Szilárd
Bayer
TolnAgro

-

15:45
16:00
16:45
17:30
17:45
18:30

Szponzori előadás
Szponzori előadás

Ebéd

Dr. Tarpataki Noémi: Daganat vagy nem daganat? Ez itt a kérdés! - daganatnak
látszó bőrtünetek 1.

14:30 - 15:15 Dr. Tarpataki Noémi:
15:15
15:45
16:00
16:45
17:30
17:45

Megnyitó, regisztráció és közgyűlés
Paratuberkulozis kontrollálásának lehetőségei
A gümőkór aktuális kérdései

Virbac
Dr. Vajdovich Péter:
Dr. Vajdovich Péter:
Dr. Vajdovich Péter:

"Daganat vagy nem daganat? Ez itt a kérdés!" daganatnak látszó bőrtünetek 2.
Szponzori előadás
Szünet
Bőrdaganatok 1.

Bőrdaganatok 2.
Szünet
Kutyák lymphomája

19:30- TÓL PÁLINKAKOSTOLÓ ÉS BOWLING
2020. 02. 15. (SZOMBAT) SZAKMAI PROGRAMJA – 56 PONT

09:00 - 9:45 Dr. Németh Tibor:
09:45 - 10:30 Dr. Németh Tibor:
10:30 - 11:00
11:00 - 11:45 Dr. Németh Tibor és
Dr. Vajdovich Péter:
11:45 - 12:30 Dr. Vajdovich Péter:
12:30 - 13:30
13:30 - 14:15 Dr. Németh Tibor:
14:15 - 15:00 Dr. Vajdovich Péter:
15:00 - 15:30
15:30 - 16:15 Dr. Németh Tibor:
16:15 - 17:00 Dr. Vajdovich Péter:

Sebészeti onkológia alapjai
Kisállatok plasztikai- és rekonstrukciós sebészetének
alapjai
Szünet
A macskák injekcióbeadási helyén kialakuló sarcómája
Gyomor- és béldaganatok kutyákban és macskákban
Ebéd
Béldaganatok sebészete
Kutyák retroperitonealis daganatai
Szünet
Mellkasi terimék képalkotó diagnosztikája és sebészete
Kutyák és macskák emlődaganatai

VÁRUNK TITEKET SZERETETTEL IDÉN IS!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KAMARA ÁLTAL RENDEZETT ELŐADÁSON, TOVÁBBKÉPZÉSEN
a RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA
Amennyiben Ön a meghívóban megnevezett előadásra (oktatásra) természetes személy
minőségben jelentkezik, abban az esetben tájékoztatjuk, hogy
a) a jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésének jogalapja szerződés teljesítése, illetve
jogi kötelezettség (számviteli- és adójogszabályokban foglaltak alapján),
b) az adatkezelés célja szerződés előkészítése és teljesítése,
c) az adatok címzettjei az előadás szervező Kamara adminisztrációt, illetve pénzügyi, számviteli
feladatokat ellátó munkavállalói,
d) az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnése után 5 év, illetve az adójogszabályokban
foglalt 8 év,
e) az adatok feldolgozásához a Kamara adatfeldolgozót vesz igénybe,
a) adattovábbításra csak jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor,
f) Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását és – jogszabályban meghatározott esetekben – tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen,
g) a személyes adat szolgáltatása szerződésben foglaltakon illetve jogszabályban rögzített
kötelezettségen alapul és a szerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradása
jelen esetben a szerződés megkötését, illetve teljesítését akadályozza,
h) az adatkezeléssel kapcsolatban Ön panasszal élhet a felügyeleti Hatóság felé,
i) további információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a Kamara irodájában
található. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége adatvedelem@maok.hu
Amennyiben Ön a meghívóban megnevezett előadásra (oktatásra) nem természetes személy
természetes személy képviselője minőségben jelentkezik, abban az esetben tájékoztatjuk, hogy
a) a jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön által képviselt nem
természetes személy jogos érdeke, illetve jogi kötelezettség (számviteli- és adójogszabályokban
foglaltak alapján),
b) az adatkezelés célja szerződéses kapcsolattartás, illetve a szerződés teljesítése,
c) az adatok címzettjei az előadás, továbbképzést szervező Kamara adminisztrációt, illetve pénzügyi,
számviteli feladatokat ellátó munkavállalói,
d) az adatkezelés időtartama a szerződéses kapcsolat, illetve az Ön képviselői minőségének
fennállását követő 5 év, valamint az adójogszabályokban foglalt 8 év,
e) az adatok feldolgozásához a Kamara adatfeldolgozót vesz igénybe,
b) adattovábbításra csak jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor,
f) Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását és – jogszabályban meghatározott esetekben – tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen,
g) a személyes adat szolgáltatása szerződésben foglaltakon, illetve jogszabályban rögzített
kötelezettségen alapul és a szerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradása
jelen esetben a szerződés megkötését, illetve teljesítését akadályozza,
h) az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a felügyeleti Hatóság felé,

i) további információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a Kamara irodájában
található. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége adatvedelem@maok.hu.
Önt, mint a rendezvényünkön részt vevő személyt tájékoztatjuk továbbá, hogy a rendezvényen
felvétel (álló- vagy mozgókép) készülhet kamarai célú felhasználásra. Amennyiben Ön nem akar
fényképen vagy videofelvételen szerepeljen, úgy kérjük a rendezvényen ezt feltétlen jelezze a
Kamara helyszíni képviselője számára. A felvétel készítésének jogalapja a Kamara jogos érdeke, az
adatkezelés célja a Kamara életének dokumentálása illetve a tagság tájékoztatása, a felvételeket
nem selejtezzük, hanem megőrizzük az utókor számára. A felvételek kamarai kiadványban, illetve –
amennyiben van – a kamara honlapján kerülhetnek felhasználásra.
A felvételek megtekintésével, nyilvánosságra hozatal letiltásával, törlési kérelemmel kapcsolatban
munkatársunk tud további felvilágosítást adni: Dr. Domán Gábor, drdomangabor@gmail.com,
06703780521, illetve a felvételek a Kamara irodájában tekinthetők meg egyeztetett időpontban.
Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége Önnek adatvédelmi szempontból, kérjük, olvassa
el részletes adatvédelmi tájékoztatónkat, mely a kamara irodájában található.
MÁOK Csongrád Megyei Szervezete

