ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A közös adatkezelők és képviselőik neve és elérhetőségei:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Képviseli: Dr. Parragh László elnök; Dunai Péter főtitkár
Telefon: 06 (1) 474-5100
E-mail: mkik@mkik.hu

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK)
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Képviseli: Dr. Markovszky György elnök; Dr. Somogyi Istvánné főtitkár
Telefon: 06 (88) 814-111
E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:
MKIK:
Név: dr. Tóta Krisztián
Telefonszám: 06 (1) 474-5194
E-mail: dpo@mkik.hu

VKIK:
Név: Pallósi Krisztina
Telefonszám: 06 (88) 814-112
E-mail: pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu

3. A személyes adatok kezelésének célja:
a) a mestervizsga megszervezése és megfelelő dokumentálása
b) a mesterképzési szerződés teljesítése, és
c) általánosságban a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakítása lehetőségének biztosítása.
4. A kezelt személyes adatok: név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve, lakcím, mesterszakma megnevezése, a
képzés időtartama, helyszíne, időbeli ütemezése, továbbá a mesterképzési szerződésben esetlegesen megadott további
adatok.
5. Az adatkezelés jogalapja:
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 75. § (4) bekezdés a)- c) pontjai szerint a gazdasági kamara meghatározza
azoknak a szakképesítéseknek a körét, amelyekre mesterképzés folytatható és mestervizsgáztatás szervezhető, kidolgozza
a mestervizsga követelményeit, amelyet a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben ad ki, továbbá szervezi a
mesterképzést és –vizsgáztatást. A 2016/679 (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jelen esetben tehát az
adatkezelés jogalapját a közös adatkezelők közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása képezi.
6. A személyes adatok kezelésének címzettjei:
Az adatokat kizárólag a VKIK (főtitkár, gyakorlati képzési referens, stratégiai koordinátor, pénzügyi vezető) vagy a feladat
ellátását finanszírozó szervezet erre kijelölt munkatársai, illetve külső ellenőrzésre jogosultak köre ismerheti meg.
7. A személyes adatok kezelésének időtartama:
A program ideje, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzési ideje alatt kötelező a dokumentumok megőrzése. A
mesterképzési szerződéseket a VKIK, mint adatkezelő 5 évig őrzi. A képzés érdekében kezelt személyes adatok a
mestervizsganyilvántartó könyvben kerülnek megőrzésre, amelyet a MKIK köteles megőrizni, s amely nem selejtezhető
iratnak minősül.
8. Az érintett jogai:
Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, kezelésüknek korlátozását. Az érintett a személyes adatok törlését nem kérelmezheti, tekintettel arra, hogy a GDPR
17. cikk (3) bekezdés b) pontja értelmében az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.
9. A panasz benyújtásának joga:
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem, esetén a felügyeleti hatóságnál
panaszt nyújthat be. A felügyeleti hatóság és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság,
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
10. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:
A személyes adatok kezelése közérdekű feladat végrehajtásának kötelezettségén alapul, az érintett köteles a személyes
adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye a kamarai gyakorlati oktatói képzés és
vizsga szervezésének, pénzügyi elszámolásának, a pénzügyi elszámolás ellenőrzésének a megnehezülése.
11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem releváns körülmény.
A közös adatkezelők közötti megállapodás megkötése folyamatban van, de ettől függetlenül is az érintett a GDPR 26. cikk (3)
bekezdése értelmében mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e rendelet
szerinti jogait.

