
Adatvédelmi tájékoztató 

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Felzárkózó település programhoz 

kapcsolódó adatkezeléséről 

 

Adatkezelő adatai 

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

Adószáma: 18453616-2-06 

Elérhetőségei: 

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

 e-mail: info@csmkik.hu 

 telefon: +36 62 554-250 

 honlap: www.csmkik.hu 

Képviselője: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, kamarai titkár 

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések: 

 e-mail: adatvedelem@csmkik.hu 

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

Adatvédelmi tisztviselő: 

 Dr. Horváth Péter Károly (adatvedelem@csmkik.hu, +36 62 554-250) 

Adatkezelés célja: a 1057/2021. (II.19.) Korm. határozata alapján a CSMKIK részt vesz a 1404/2019. 

(VII. 5.) Korm. határozatban meghatározott Felzárkózó települések program megvalósításában, 

amelynek keretében feltérképezzük az érintett Csongrád-Csanád megyei településeken elérhető 

telephelyeket, illetve a telephely létesítésére alkalmas barna- és zöldmezős, fejleszthető 

területeket, valamint felmérjük a beruházási potenciállal bíró vállalkozások igényeit. A program 

keretében a CSMKIK igényfelmérő kérdőívét a programban beruházóként részt venni kívánó 

vállalkozások töltik ki. Az adatlapon megadott elérhetőségi adatokat a CSMKIK a program keretében 

a kérdőívet kitöltő vállalkozás és az illetékes önkormányzat közötti kapcsolatteremtő találkozók 

megszervezéséhez használja fel. 

 Adatkezelés jogalapja: a tevékenységet a CSMKIK jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez 

kapcsolódóan érdekmérlegelési teszt készült. 

 Jogos érdek megnevezése: Az adatlapon megadott elérhetőségi adatokat a CSMKIK a 

program keretében a kapcsolatteremtő találkozók megszervezéséhez használja fel. 

 Adatok tárolásának időtartama: a programban résztvevő vállalkozások és önkormányzatok 

közötti kapcsolat megteremtéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig. 

 Érintettek köre: felmérést kitöltő vállalkozások és az önkormányzatok kapcsolattartói 

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

 Címzett: nincs 

 Harmadik országba történt adattovábbítás: nincs 

 Köteles-e megadni a személyes adatokat: nem, ebben az esetben nem tud részt venni a 

programban 

 Automatizált döntéshozatal: nincs 

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 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. 

Postacím:1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintettnek okozott kár megtérítése érdekében 

az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat. 
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