
Adatkezelési tájékoztató 

a CSMKIK könyvelői és adószakértői adatbázisához 
 

Adatkezelő adatai 

Az adatkezelő neve: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) 

Adószáma: 18453616-2-06 

Elérhetőségei: 

 cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., telefon: +36 62 554-250 

 e-mail: info@csmkik.hu, honlap: www.csmkik.hu 

Képviselője: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, kamarai titkár 

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések: 

 e-mail: adatvedelem@csmkik.hu 

 postán vagy személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Adatvédelmi tisztviselő: 

 Dr. Horváth Péter Károly 

 e-mail: adatvedelem@csmkik.hu, telefonszáma: +36 62 554-250 

Adatkezelés célja: számviteli és adózási szakértőket tartalmazó adatbázis vezetése a CSMKIK-t megkereső, 

szakembert kereső, működő és leendő vállalkozások részére. Az adatbázis közzétételre kerül a www.csmkik.hu 

honlapon. 
Adatkezelés jogalapja: az adatlap kitöltésével, valamint a szükséges adatok elküldésével az érintett önkéntesen hozzájárul az 

adatok nyilvántartásához, közzétételéhez. 

Adatok forrása: az érintettek által A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara könyvelő és adószakértői adatbázisa c. 

elektronikus adatlapon beküldött adatok. 

Adatok tárolásának időtartama: kapcsolódó adatbázis fenntartásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig. 

Érintettek köre: könyvelő és adószakértő, nyilvántartásába felvételüket kérő gazdálkodó szervezetek természetes személy 

tagjai és kapcsolattartói. 

Kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe. 

Adatok törlésének határideje: jogalap megszűnését követő 30. nap. 

Címzett: hozzájárulás esetén az adatok közzétételre kerülnek a www.csmkik.hu weboldalon. 

Harmadik országba történt adattovábbítás: nincs 

Köteles-e megadni a személyes adatokat: nem, az adatok megadhatóak a gazdálkodó szervezetre vonatkozóan úgy, hogy nem 

tartalmaznak személyes adatot. 

Érintettek jogai 

Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik 

személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:  

 az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog  

 az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog  

 az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog  

 az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog  

 az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog 

 az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek. 

Felelősség az adatok helyességéért 

Az adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az adatlap kitöltője a felelős. A tévesen megadott adatokból 

eredő károkért a CSMKIK akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. 

Jogorvoslati lehetőség 
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

mailto:adatvedelem@csmkik.hu
http://www.csmkik.hu/

