TÁJÉKOZTATÓ
személyes adatok kezelésről a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztségviselői részére,
illetve a küldötté választással és jelöltállítással összefüggésben
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: „Kamara” vagy „Adatkezelő”) a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény (Gktv.), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi I. törvény (Ptk.) és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi LXXV. törvény (Ectv.) alapján működik.
A Kamara tisztviselői, elnökségi tagjai tekintetében a Kamara szükségszerűen kezel személyes adatokat.
Ezekről az adatkezelésről a következő részletes tájékoztatást adjuk.
A személyes adatok kezelője: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 8200 Veszprém,
Radnóti tér 1.)
A személyes adatok kezelésének célja: A Kamara, mint köztestület jogszabályok szerinti és hatékony
működésének biztosítása, a tisztviselők nyilvántartásba vétele, a közhiteles adatbázisban való feltüntetése, a
jelöltállítás, küldöttválasztás megfelelőségének, e megfelelés ellenőrizhetőségének biztosítása.
Az érintettek: A Kamara tisztségviselői, tehát az elnökségi tagok, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság
elnöke, a Kamara főtitkára, a küldöttnek jelölt személyek, illetve a küldöttek elfogadó nyilatkozatát tanúként
aláíró személyek.
Az adatkezelés jogalapja:
- Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A betöltött
tisztség természetesen önként vállalható, ám az adatkezelés jogalapja ebben a körben nem az
érintett hozzájárulása. Az Ectv. előírásai szerint a Kamara képviseletére jogosult személyek lent
megjelölt adatait a Kamara köteles bejelenteni a közhiteles bírósági nyilvántartásba.
- A tisztség viselése továbbá a jogszabályi előírások szerint elfogadáshoz kötött, így a képviselőnek nem
minősülő tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát, valamint az abban megjelölt adatokat a Kamarának
kezelnie szükséges.
- A Kamara továbbá a megválasztott tisztviselők nevét közzéteszi a honlapján. Ebben a tekintetben az
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása természetesen önkéntes,
a hozzájárulás megadásának hiányában a Kamara nem közli a tisztviselő nevét a honlapján.
A kezelt adatok köre az elnökségi tagok esetében:
- név,
- lakcím,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- elnökségi tagok esetében a tag édesanyja születési neve,
- a képviseletre jogosult tisztségviselők esetében továbbá az adóazonosító jel és állampolgárság,
- a küldöttnek jelölt személyek esetében a név és az aláírás, a tanúk esetében a név és a lakcím, az
aláírás.
Az adatok címzettjei: az adatokat – kizárólag a képviseletre jogosult képviselők esetében - a nyilvántartást
vezető Veszprémi Törvényszéknek továbbítja a Kamara. A szervezet képviseleti joggal rendelkező
tisztségviselőinek a fenti adatai jogszabály alapján nyilvánosak, azok a birosag.hu honlapon megtekinthetők.
A további adatokat nem közli más címzettel a Kamara.
Az adatkezelés időtartama: a Kamara az elnökségi ülések iratait és a bírósági bejelentésekhez kapcsolódó
iratokat nem selejtezi, azokat levéltárnak adja át. Az ezekben található személyes adatokat tehát nem

töröljük vagy semmisítjük meg. A további esetlegesen kezelt adatokat a tisztség megszűnésétől számított 10
év elteltéig kezeljük, ezt követően az iratokat selejtezzük, az elektronikusan tárolt adatokat megsemmisítjük.
A további tisztségviselők, a küldöttek és a küldöttek elfogadó nyilatkozatait tanúként aláírók esetében a
személyes adatok kezelésének időtartama 4 év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatkezeléshez a Kamara nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása
jogszabályon alapul, erre tekintettel a tisztséget vállaló személy az adatokat köteles szolgáltatni. Amennyiben
az érintett nem szolgáltatja a fent megjelölt személyes adatait, úgy nem lehetséges a bírósági nyilvántartásba
vétel, illetve végső soron az elnökségi tagi tisztség betöltése. Az érintett személy adatait, elérhetőségét a
Kamara honlapján kizárólag az érintett hozzájárulása esetén tesszük közzé.
Az érintett jogai: az érintett személy
a) Kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést: jogosult arra, hogy az
Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és az azokkal kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.
b) Kérelmezheti azok helyesbítését: jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c) Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett visszavonhatja adatkezelési
hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem
érinti.
d) Kérelmezheti adatai törlését, ha a következő feltételek valamelyike fennáll: a személyes adatokra
már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett a
GDPR 21. cikke alapján tiltakozik az adat kezelése ellen; a személyes adatok jogellenes kezelése
állapítható meg; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell, feltéve mindegyik esetben, hogy nem állapítható meg az adatok kezelésére
vonatkozó kötelezettsége a Kamarának.
e) Kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az 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),
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.
g) Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz a tájékoztatóban foglaltak szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést
megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.
Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben 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, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

