1. számú melléklet: adatkezelési tájékoztatás
(képzőhely-ellenőrzési feladatokat ellátó szakértő)

Adatkezelési tájékoztatás
(képzőhely-ellenőrzési feladatokat ellátó szakértő)
1.

Az adatkezelőnek és képviselőjének neve és elérhetőségei

Közös adatkezelők:
Név: Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai
Péter - főtitkár
Telefonszám: 06 (1) 474-5100

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Képviseli: Dr. Somogyi Istvánné
Telefonszám: 88/429-008
E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

E-mail: mkik@mkik.hu

2.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Név: dr. Tóta Krisztián
Telefonszám: 06 (1) 474-5194
E-mail: dpo@mkik.hu

Veszprém Megyei Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Név: Pallósi Krisztina
Telefonszám: 88/814-112
E-mail:
pallosi.krisztina@veszpremikamara.hu

A közös adatkezelők közötti megállapodás megkötése folyamatban van, de ettől függetlenül
az érintett a GDPR 26. cikk (3) bekezdése értelmében mindegyik adatkezelő vonatkozásában
és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e rendelet szerinti jogait.
3.

A személyes adatok kezelésének célja
A képzőhely-ellenőrzési, szakértői feladatok teljesítése.

4.

A kezelt személyes adatok
A képzőhely-ellenőrzési, szakértői feladatok teljesítése érdekében az érintett és a területi
kamara között létrejött megbízó szerződéshez szükséges adatok: név, születéskori név,
születési hely, idő, állandó lakcím, adóazonosító szám, TAJ szám, bankszámlaszám,
munkahely név.

5.

Az adatkezelés jogalapja
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (1) bekezdése alapján a gazdasági
kamara iskolai és kamarai képzőhely-ellenőrzési szakértő segítségével minősíti és ellenőrzi
a duális képzőhelyeket.
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.

6.

A személyes adatok kezelésének címzettjei
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi elszámolással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, rendszergazda, a feladatuk ellátásához
szükséges, indokolt mértékben.
A közös adatkezelők a képzőhely ellenőrzési feladat ellátására vonatkozóan a megadott
személyes adatokat ellenőrzés céljából harmadik személynek (a támogató minisztériumnak,
valamint a támogatás felhasználását vizsgáló szerveknek) továbbadhatják.

7.

A személyes adatok kezelésének időtartama

A nyilvántartásba vételtől számított 10. év utolsó napja.
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,
megilleti a tiltakozáshoz való jog. Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint másolatot kérhet

továbbá a közös adatkezelőktől a nyilvántartott személyes adatairól, továbbá megilleti az
adathordozhatósághoz való jog.
Az érintett a személyes adatok törlését nem kérelmezheti, tekintettel arra, hogy a GDPR 17.
cikk (3) bekezdés b) pontja értelmében az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
szükséges.
A panasz benyújtásának joga

9.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem,
esetén a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be.
A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:
Név: 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 teljesítésének kötelezettségen alapul, az
érintett köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
jogkövetkezménye nem kérik fel a képzőhely-ellenőrzési feladatok ellátására.
11.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem releváns
körülmény.

