
Adatvédelmi tájékoztató 

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényekhez 

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

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

A CSMKIK által szervezett rendezvényekre, képzésekre történő jelentkezéshez a jelentkezői adatok megadása szükséges. A CSMKIK 

a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatokat kezeli. Az CSMKIK rendelkezésére bocsátott adatokat csak a rendezvényre 

történő jelentkezéshez használja fel, harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a 

CSMKIK alvállalkozójaként működik. Ekkor azonban, az alvállalkozók a CSMKIK által átadott személyes adatokat semmilyen módon 

nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

A CSMKIK által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama 

1. Az adatok forrása: rendezvényekhez kapcsolódó jelentkezések benyújtása elektronikus jelentkezési űrlapon keresztül 

(automatikusan), vagy e-mailes, telefonos, személyes jelentkezés rögzítése CSMKIK munkatárs által 

2. Az adatkezelés célja: 

a. rendezvényekhez kapcsolódó szerződés készítéséhez, számla kiállításához, kapcsolattartáshoz, rendezvényhez 

kapcsolódó információs anyagok küldéséhez, jelenléti ív készítéséhez, szükséges kötelezően megadandó 

személyek adatok kezelése, 

b. hírlevelek, további rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása 

3. Az adatkezelés jogalapja (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) alapján): 

a. térítési díjas rendezvény esetén (ideértve a 100% kedvezményt biztosító eseményeket is) szerződés teljesítése, 

b. állami vagy Európai Uniós forrásból támogatott projekthez kapcsolódó rendezvény esetében a projekt 

dokumentációs kötelezettség, 

c. hírlevelek, további rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása céljából megadott adatok esetén az érintett 

önkéntes hozzájárulása. 

4. Az adatkezelés időtartama: 

a. jogalap megszűnését követő 10 év, 

b. 3/c. pont esetében az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő 5 év. 

5. A tényleges adatkezelés helye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

6. Az adatok törlési határideje: az adatkezelés időtartamának utolsó napja, vagy a jogalap megszűnését követően az érintett 

írásos törlési kérelme utáni 30. nap. 

7. Az érintettek köre: CSMKIK rendezvényekre jelentkező magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói 

8. Kezelt adatok köre:  

a. személyes adat: magánszemélyek neve, e-mail címe, telefonszáma 

b. egyéb adat: cégnév/intézmény adószáma, neve és címe 

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 

A Jelentkező által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Jelentkező 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 


