
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanulószerződésekhez 

kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója 
 

Közös adatkezelők adatai 

Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

 Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.  

 Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai Péter - főtitkár  

 Telefonszám: 06 (1) 474-5100 

 E-mail: mkik@mkik.hu 

Név: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) 

 Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

 Képviseli: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna 

 Telefonszám: 06-62-554-250 

 E-mail: info@csmkik.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

 MKIK: dr. Tóta Krisztián (telefonszám: 06-1-474-5194, e-mail: dpo@mkik.hu) 

 CSMKIK: Dr. Horváth Péter Károly (telefonszám: 06-62-554-250, e-mail: adatvedelem@csmkik.hu) 

Adatkezelés célja: tanulószerződések nyilvántartása, ellenjegyzése 

 Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség (szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet és a gazdasági kamarákról szóló 1999. 

évi CXXI. törvény 9. § e) pontja, jogos érdek 

 Jogos érdek megnevezése: kapcsolattartás a tanulószerződéses rendszerben résztvevő természetes 

személyekkel 

 Adatok forrása: tanulószerződés 

 Adatok tárolásának időtartama: a CSMKIK iratkezelési szabályzatban meghatározott irattározási 

határidőig 

 Érintettek köre: a tanuló, valamint törvényes képviselője; a képzőhely képviselője, valamint a 

képzésért felelő személy; szakképző iskola képviselője 

 Kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, 

e-mail cím, oktatási azonosító, végzettségre vonatkozó információ 

 Címzett: kérelem alapján Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 Harmadik országba történt adattovábbítás: nincs 

 Köteles-e megadni a személyes adatokat: nem, ebben az esetben nem jön létre a szerződés 

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 
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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 a hírlevél címzettje 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., 1363 Budapest, Pf.: 9. 

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


