TÁJÉKOZTATÓ
rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelésről
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közfeladatai ellátása, a gazdálkodó szervezetek, egyéb szakmai érintettek, tanulók
és érdeklődő magánszemélyek részére gazdasági és szakképzési témakörökben számos rendezvényt szervez, azokról igyekszik minél
szélesebb körben tájékoztatást nyújtani. A rendezvények szervezése és megtartása körében személyes adatokat is kezelünk. 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,
pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu

elérhetőségei:

Pallósi

Krisztina,

tel.:

+36-88-814-112,

e-mail:

A személyes adatok kezelésének célja: közfeladatok ellátása, vállalkozások közérdekű információkról szóló tájékoztatása,
rendezvényekkel kapcsolatos információk továbbítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, delegáló gazdálkodó szervezet, adott esetben a rendezvényen jelenlévők arcképe és más, a fénykép- vagy
videofelvétel által rögzített más személyes adatok. Ezen adatok kezelésére egyrészt azért van szükség, hogy megfelelően
azonosíthatók legyenek a regisztráló személyek, illetve, hogy szükség esetén korlátozzuk az egy vállalkozástól érkező személyek
számát. Másrészt a kamara közfeladataihoz az is hozzátartozik, hogy a rendezvényekről széles körben tájékoztassa az érintett
gazdálkodó szervezeteket.
Az érintettek köre: a rendezvényekre regisztráló, a rendezvényeken résztvevő érintettek
Az adatok címzettjei: Az adatokat kizárólag a kamara erre kijelölt munkatársa ismerheti meg.
Az adatkezelés időtartama: az adatfelvételtől számított 15 év
Adatfeldolgozó igénybevétele: A kamara adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe a következők szerint.
Adatfeldolgozó neve:
Tremmer Tamás újságíró
Bati János e.v.

Adatfeldolgozói feladat leírása:
rendezvényeken fotók készítése újságba
videófelvétel készítése televíziós műsorhoz

A rendezvényre való regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a kamara a jelen tájékoztatóban
foglaltak szerint kezelje, róla kép- és videofelvétel készüljön, amit a kamara ellenszolgáltatás és korlátozás nélkül felhasználhasson a
megőrzési időn belül, kizárólag a rendezvényről való tájékoztatás céljából.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, a hozzájárulás elmaradása esetén az
érintett nem tud regisztrálni a rendezvényre.
Az érintett jogai: az érintett személy
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét nem érinti;
e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát
azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de
legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) 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 továbbítsák a közös adatkezelők.
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. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú
dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.
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

