
Önkéntes kamarai tagsággal kapcsolatos nyilvántartások kezelése 
 

 

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, 

posta: 6701 Szeged, Pf. 524 

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

A kezelt személyes adatok köre: tagvállalkozások kapcsolattartóinak 

• neve 

• email címe 

• telefonszáma 

• faxszáma 

Adatkezelés célja: a tagsági jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése. 

Az adatok forrása 

• tagfelvételi kérelem, tagdíj megállapításához szükséges adatlap 

• az érintettől postai úton, e-mailen, telefonon keresztül vagy személyesen érkező adatok 

Az adatkezelés jogalapja: 

• jogi kötelezettség teljesítése 

• jog, jogos érdek, érdekmérlegelés 

• érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: a kamarai tagsági jogviszony fennállásának végéig, illetve ezt követően a 

polgárjogi elévülési határidő végéig (5 év) 

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 

át. 

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 


