TÁJÉKOZTATÓ
megbízási szerződéssel kapcsolatos adatkezelésről
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közfeladatai ellátása körében számos szolgáltatást vesz
igénybe, s többek között magánszemélyekkel is köt megbízási szerződéseket. E megbízási szerződések
megkötése és teljesítése szükségszerűen együtt jár személyes adatok kezelésével. Erről az adatkezelésről a
következő részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást adjuk.
A személyes adatok kezelője: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.)
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, elérhetőségei: Pallósi Krisztina, tel.: +36-88-814-112, e-mail:
pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu
A személyes adatok kezelésének célja: közfeladatok ellátása, ennek érdekében kötött megbízási szerződések
szerződésszerű teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés részben a szerződés teljesítéséhez szükséges, más esetben - így
adólevonás és a járulékok megfizetése esetén – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.
A kezelt adatok köre: név, születési név, állandó lakcím, anyja neve, adóazonosító jel, nyugdíjas megbízott
esetében a nyugdíjas törzsszám, TAJ-szám, születési hely és idő, adott esetben a főfoglalkozású munkahely,
ott a foglalkoztatás ideje, bankszámlaszám
Az érintettek köre: az adatkezelővel megbízási szerződést kötő természetes személyek
Az adatok címzettjei: Az adatokat kizárólag a kamara erre kijelölt munkatársai ismerhetik meg.
Az adatkezelés időtartama: a szerződéskötéstől számított 10 év
Adatfeldolgozó igénybevétele: Az adatkezelő az adatkezeléshez nem alkalmaz adatfeldolgozót.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás a szerződés
megkötéséhez szükséges, annak elmaradása esetén a megbízási szerződés nem jön létre.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a kamara kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének
korlátozását (tehát azt, hogy a kamara az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy
hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa a kamara.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést
megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Az adatokat elektronikusan és fizikai
formátumban is biztonságos, védett helyen tároljuk.
Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

