
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adatkezelési tájékoztatója 

a küldötté választással és jelöltállítással összefüggésben 
 

 

Adatkezelő adatai: 

neve: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) 

elérhetőségei: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., +36 62 554-250, www.csmkik.hu, info@csmkik.hu 

Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos kérdések: 

e-mail: adatvedelem@csmkik.hu, 

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

Adatkezelés 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 adatkezelés jogalapja: 

 Jogi kötelezettség teljesítése: 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 személyes adatok köre: tagvállalkozások kapcsolattartóinak 

 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 forrása 

• választáshoz kapcsolódó jelölő lap 

• elfogadó nyilatkozat 

• meghatalmazás 

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 adatokhoz való hozzáférés: az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni. A Kamara a 
személyes adatokat harmadik személynek az érintett hozzájárulásával, valamint hatósági megkeresésre adja 



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. 

Adatbiztonsági intézkedések 

A Kamara az adatok tárolására a PEAS vállalatirányítási rendszert és papír alapú dokumentumok esetében a 

kamara irattárát használja. A Kamara az adatokat a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken 

tárolja. 

A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje, többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

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 

Felelősség az adatok helyességéért 

A tagok által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a tagvállalkozás 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: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 

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


