A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓJA

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 3. § (1) bekezdése értelmében, a Gktv.
alapján, választással a gazdálkodó szervezetek által létrehozott köztestület.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. §-nak második fordulata alapján a köztestület a tagságához, illetve
a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el.
A Gktv. 3. § (2) bekezdésének általánosan a gazdasági kamarákra megfogalmazódott rendelkezése
értelmében a Kamara feladata e törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelően,
hogy önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a
piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését.
A Kamara ellátja a Gktv. III. Fejezete (Gktv. 9-11. §) szerinti közfeladatokat. Az Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatunkat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú rendeletével
(Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – továbbiakban: GDPR), és a gazdasági kamaráról szóló
1999. évi CXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Kamarai törvény), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokkal, valamint a Kamara egyéb szabályzataival összhangban alkottuk meg.
II. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő megnevezése
Székhely/Telephely
Cégjegyzékszám
Adószám
Nyilvántartó cégbíróság
Központi E-mail cím
Telefonszám
Képviselő
Adatvédelmi tisztviselő neve
Adatvédelmi tisztviselő E-mail címe
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6000 Kecskemét, Árpád körút 4.
0018345007
18345007-2-03
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
titkarsag@bkmkik.hu
76/ 501-500
Sipos Zsolt
Dr. Kassai László
adatvedelem@bkmkik.hu
76/ 501-500

Az adatkezelő kirendeltségei
Kirendeltség
Bajai kirendeltség
Kalocsai kirendeltség
Kiskunhalasi kirendeltség

címe
6500 Baja Tóth Kálmán u. 11/b
6300 Búzapiac tér 10.
6400 Kiskunhalas Szilády Áron
u 31.
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e-mail cím
bkmkikbaja@t-online.hu
bkmkikkalocsa@t-online.hu
bkmkikhalas@t-online.hu

III. FEJEZET
A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A Szabályzat célja, hogy:
a) biztosítsa a Kamara tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs
önrendelkezési jog érvényesülését,
b) a Kamara által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza az adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat,
c) a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásának, valamint egyéb kamarai nyilvántartások
vezetéséhez kapcsolódóan meghatározza a kamarai nyilvántartások vezetésének rendjét,
d) meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

IV. FEJEZET
A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kamara vezető tisztségviselőire, testületi szerveire, ügyintéző
szervezetének valamennyi munkavállalójára, a Kamarával polgári jogi szerződéses jogviszonyban álló
természetes és jogi személyekre, a Kamara tulajdonában álló minden jogi személyre, a velük munkajogi
vagy polgári jogi szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre.
A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kamara által végzett valamennyi olyan adatkezelésre,
amelynek során személyes adatok kezelése történik, függetlenül a személyes adatok jellegétől vagy az
érintettek körétől.
V. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A GDPR szabályozására figyelemmel a jelen Szabályzat alkalmazásában:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
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adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a Kamara nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
A GDPR-nak a személyes adatok kezelésével összefüggő védelmére és a személyes adatok szabad
áramlására vonatkozóan megalkotott szabályozásában érvényesülő fogalom-meghatározásokat teljes
körűen a GDPR 4. cikk 1-26. pontjai tartalmazzák.

VI. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
a) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő
további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) A személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(„pontosság”);
e) A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd
sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
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adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
g) A Kamara az adatkezelés során felelős a Szabályzat megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

VII. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJAI
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű. amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez („az érintett hozzájárulása”);
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges („szerződéskötés);
c) az adatkezelés a Kamarára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogi
kötelezettség teljesítése”);
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);
e) az adatkezelés közérdekű vagy a Kamarára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges („közhatalom gyakorlása”);
f) az adatkezelés a Kamara vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek (jogos érdek, érdekmérlegelés”).

VIII. FEJEZET
A KAMARA ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

1. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KAMARAI NYILVÁNTARTÁSA
A Kamarai törvény értelmében a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.
A kamarai nyilvántartás során kezelt személyes adatok:
a) név;
b) e-mail cím
c) telefonszám
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d) aláírás
e) székhely és telephely cím
Az adatkezelés célja:
A kamarai törvény választójogi névjegyzékének nyilvántartása, az iktatás támogatása és a gazdaságfejlesztési tevékenységhez kötődő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek való megfelelés, valamint a Kamara
jogos érdeke.
Az adatkezelés időtartama:
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott időtartam.
Az személyes adatokhoz történő hozzáférés:
A személyes adatokat a Kamarának a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező tisztségviselői, munkavállalói, a Kamarával szerződés alapján adatfeldolgozó tevékenység végzésére kapcsolatban álló személyek, a Kamara tulajdonában álló jogi személyek tisztségviselői, munkavállalói, továbbá a velük polgári jogi szerződéses kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, a feladataik által indokolt körben, a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás:
A Kamara személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, jogszabály
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.
2. A KAMARAI TAGSÁGI VISZONYHOZ, A PÁRTOLÓ TAGSÁGI VISZONYHOZ, A
KETTŐS KAMARAI TAGSÁGI VISZONYHOZ, A JUNIOR TAGSÁGI VISZONYHOZ
VALAMINT A TISZTELETBELI TAGSÁGI VISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Az Alapszabály értelmében a kamarai tagsági viszony az informatikai alapú tagnyilvántartásba
történő bejegyzéssel jön létre, illetve a tagjegyzékből való törléssel szűnik meg. A Kamara pártoló tagja a kamarai tagnyilvántartásba, mint pártoló tag kerül bejegyzésre. Kettős tagsági jogviszonyt létesíthet valamennyi gazdálkodó szervezet, amely más köztestületi kamara rendes tagja.
Azok a magánszemélyek, akik főiskolai, egyetemi vagy 5. éves középiskolai tanulmányokat
folytatnak, kamarai tagsági viszonyt létesíthetnek (Junior tagság) A Kamara tiszteletbeli tagja a
kamarai tagnyilvántartásba, mint tiszteletbeli tag kerül bejegyzésre.
A tagság ideje alatt kezelt személyes adatok:
f) név
g) e-mail cím
h) telefonszám
i) aláírás
j) székhely és telephely cím
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés a tagsági, pártoló tagsági, kettős tagsági, junior tagsági és tiszteletbeli tagsági viszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében történik.
Az adatkezelés jogalapja:
Az alapszabály 26-49. pontjai
Az adatkezelés időtartama:
Az Alapszabály értelmében a megszűnt tagot a nyilvántartásból törölni kell:
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a) a jogutód nélküli megszűnés, illetve a vállalkozási jog megszűnésének napjával;
b) kilépés alapján történő törlés esetén a naptári év utolsó napjával;
c) kizárás, vagy automatikus törlés esetén a határozat jogerőre emelkedésének napján.
Az személyes adatokhoz történő hozzáférés:
A személyes adatokat a Kamarának a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező tisztségviselői, munkavállalói, a Kamarával szerződés alapján adatfeldolgozó tevékenység végzésére kapcsolatban álló személyek, a Kamara tulajdonában álló jogi személyek tisztségviselői, munkavállalói, továbbá a velük polgári jogi szerződéses kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, a feladataik által indokolt körben, a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás:
A Kamara személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, jogszabály
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.
3. A VÁLASZTÓI JOGOSULTSÁG NYILVÁNTARTÁSA, VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
ÉS TAGJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
A gazdálkodó szervezetekről tagozatonként a Kamara köteles választási névjegyzéket és tagjegyzéket összeállítani és vezetni. A Kamara a választóinak és tagjainak jegyzékét a Kamara székhelyén és ügyfélszolgálati irodáiban betekintésre bárki számára hozzáférhetővé teszi a Kamara Választási Szabályzatában meghatározottak szerint.

A választói jogosultság nyilvántartása, a választói névjegyzék és tagjegyzék összeállítása
során kezelt személyes adatok:
d) név
e) e-mail cím
f) telefonszám
g) aláírás
h) lakcím
Az adatkezelés célja:
A kamarai törvény választójogi névjegyzékének összeállítása és vezetése.
Az adatkezelés jogalapja:
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek való megfelelés, valamint a Kamara
jogos érdeke.
Az adatkezelés időtartama:
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott időtartam.
Az személyes adatokhoz történő hozzáférés:
A személyes adatokat a Kamarának a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező tisztségviselői, munkavállalói, a Kamarával szerződés alapján adatfeldolgozó tevékenység végzésére kapcsolatban álló személyek, a Kamara tulajdonában álló jogi személyek tisztségviselői, munkavállalói, továbbá a velük polgári jogi szerződéses kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, a feladataik által indokolt körben, a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás:
A Kamara személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, jogszabály
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.
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4. ONLINE REGISZTÁCIÓHOZ KÖTÖTT ADATKEZELÉSEK
Online regisztráció esetén az érintettek köre az a felhasználó, aki regisztrál a BKMKIK által szervezett
eseményre és megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és
az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Az online regisztációval kapcsolatos személyes adatok kezelése:
i) név
j) e-mail cím
k) telefonszám
l) résztvevő beosztása
Az adatkezelés célja:
A rendezvény kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése, kapcsolatfelvétel az adott rendezvény kapcsán elektronikus megkereséssel és a honlap használatának elemzése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett
adatai önkéntes megadásával és a regisztráció elküldésével ad meg.
Az adatkezelés időtartama:
A regisztráció aktív fennállását követő 5 évig.
Az személyes adatokhoz történő hozzáférés:
A személyes adatokat a Kamarának a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező tisztségviselői, munkavállalói, a Kamarával szerződés alapján adatfeldolgozó tevékenység végzésére kapcsolatban álló személyek, a Kamara tulajdonában álló jogi személyek tisztségviselői, munkavállalói, továbbá a velük polgári jogi szerződéses kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, a feladataik által indokolt körben, a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás:
A Kamara személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, jogszabály
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.
5. SÜTIK KEZELÉSE
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes
böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome,
Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát,
az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja
vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Az adatkezelés célja:
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók használhassák az oldalainkat, annak funkciót, pl.
többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik – az BKMKIK az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Az adatkezelés időtartama:
Az oldal felkeresését követő 30 nap.
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Az személyes adatokhoz történő hozzáférés:
A személyes adatokat a Kamarának a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező IT munkatársai ismerhetik meg.
Adattovábbítás:
A Kamara személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, jogszabály vagy jogerős
hatósági kötelezés kötelezi.
6. FACEBOOK MEGOSZTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK KEZELÉSE
A felhasználói élmény növelése érdekében a Honlap használja a Facebook Megosztás gombját, valamint megjeleníti a Facebook Page Plugint, melyek a Felhasználó által felkeresett weboldalról, a dátumról és időpontról, valamint a böngészővel kapcsolatos egyéb információkról adatokat gyűjtenek,
rögzítenek, és ezeket felhasználják termékeinek továbbfejlesztésére akkor is, ha a Felhasználó nem
rendelkezik Facebook-fiókkal. A Facebookon regisztrált látogatók tevékenységét (pl. megosztás, oldal
kedvelése) a Facebook követheti. Az így gyűjtött adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. Elérhetősége: https://www.facebook.com/ about/privacy.
Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IX. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE VONATKOZÓ IGÉNY TELJESÍTÉSE

Az Kamara kezelésében lévő közérdekű adatok
1. A Kamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, valamint az Info tv. alapján
közfeladatot is ellátó szervnek minősül.
2. Az Info tv. alapján közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
3. A Kamara tekintetében közérdekű adatnak a Kamara közfeladataival kapcsolatos adatok minősülnek.
4. A Kamara feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített
vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános, ezért azon döntés-előkészítő javaslatok, amelyek tárgyában határozathozatal nem történt,
illetve az e javaslatokat tartalmazó dokumentumok és ezek adattartalma nem minősülnek közérdekű adatnak.
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A közérdekű adat megismerése iránti igény
5. A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat
be. Az elektronikus levél tárgyában, illetve a postai úton küldött levélen feltüntetendő, hogy a levél közérdekű adat igénylésére irányul.
6. A Kamara a névtelen igényeket csak abban az esetben teljesíti, ha az igény az igénylő személyének ismerete nélkül teljesíthető. Nem teljesíthető a névtelenül benyújtott igény, ha az igénylésért
a Kamara költségtérítést állapít meg.
7. A Kamara az igényléssel kapcsolatban személyes adatokat kizárólag az igény teljesítése, a költségtérítés érvényesítése, valamint az igény teljesítéséből, megtagadásából származó jogérvényesítés céljából kezel.
8. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Kamara igénylőt az igény pontosítására felhívja. Amenynyiben az adatigénylés folyamatban lévő versenyeljárást, érint a Kamara köteles a közbeszerzésről szóló törvény szerint eljárni.
A Közérdekű adat megismerése iránti igény kezelése
9. A közérdekű adat megismerése iránti igénynek a Kamara az igény tudomására jutásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
10. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a Kamara alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről a
Kamara igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja.
11. Az adatigénylésnek a Kamara nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos
igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
12. Az adatigénylésnek a Kamara nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg a nevét, nem
természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint az az elérhetőséget, amelyen számára
az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
13. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot a Kamara felismerhetetlenné teszi.
14. Az adatigénylésnek a Kamara közérthető formában és - amennyiben az igény aránytalan nehézség
nélkül teljesíthető - az igénylő által kívánt formában, illetve módon tesz eleget. Ha a kért adatot
korábban a Kamara elektronikus formában (pl. a honlapján) már nyilvánosságra hozta, az igényt a
Kamara az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesíti.
15. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Info tv. alapján
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, a Kamara az igény beérkezését
követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíti az igénylőt.
16. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Kamara nyilvántartást vezet, és
az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság).
17. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében a Kamara a
körülményeket szabadon mérlegeli, azzal, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
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teljesítése abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb
súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
18. A Kamara gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Ennek alapján a Kamara az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti.

Jogorvoslat
19. Az igénylő a Kamara eljárása miatt a Hatósághoz fordulhat.
20. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva
álló, vagy a Kamara által a fenti 10. pont szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte
esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az Info tv. 31-§-a szerint bírósághoz fordulhat.
Költségtérítés
21. Az igénylő jogosult az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot
kérni. Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal felmerült költség mértékéig terjedően – a Kamara
költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről a Kamara az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatja. Az igénylő e tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül, tartozik
nyilatkozni arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a Kamara való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre
álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Kamara
által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a Kamara részére megfizetni. Ennek
elmulasztása esetén a Kamara az igény teljesítését megtagadhatja.
22. Ha az adatigénylés teljesítése a Kamara alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész,
amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a Kamara a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti. Arról, hogy az adatigénylés
teljesítése a Kamara alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt a Kamara az igény beérkezését követő 15
napon belül tájékoztatja.
23. A költségtérítés mértékének meghatározása során a Kamara az alábbi költségelemeket veszi figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a Kamara alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
24. Amennyiben az adatigénylés folyamatban lévő versenyeljárás dokumentációjának kiadására irányul, adatkezelő a közbeszerzésről szóló törvény alapján jogosult ellenértéket kérni.
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25. A költségtérítés elfogadása esetén a Kamara számlát állít ki a fizetendő díjról,
melyet az azon megjelölt bankszámlaszámra, átutalással kell teljesíteni. A közlemény rovatban fel
kell tüntetni a Kamara által megadott hivatkozást.
26. A Kamara gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére
irányuló adatigény elutasítása esetén az adatigénylő a Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.
Elektronikus közzététel
27. Az Info tv. 33. § (3) bekezdésének c) pontjában rögzített kötelezettségének megfelelően a Kamara
a közfeladati tevékenységéhez kapcsolódóan a honlapján az Info tv. 37. §-ának (1) bekezdésében
hivatkozott , az Info tv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat
az Info tv. 1. számú mellékletébenfoglaltak szerint teszi közzé.
28. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése tekintetében az e Szabályzatban nem
szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései alkalmazandók.
X. FEJEZET
AZ ADATOK TÁROLÁSA ÉS BIZTONSÁGA
1.1

Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén és a telephelyeken lévő írattárbantárolja.
Az adattárolások helye
6000 Kecskemét, Árpád körút 4.
6500 Baja Tóth Kálmán u 11/b
6300 Kalocsa Búzapiac tér 10.
6400 Kiskunhalas Szilády Áron u 31.

1.2

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

A Kamara a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és
továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt
adatok:
sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt
rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre
áll.
A Kamara a kezelt adatokat szervezeti, működési, fizikai biztonsági, információbiztonsági védelmi
intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az
egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő
kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi
szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és ros-
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szhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés
elleni védelmet célozzák.
2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a
jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő
mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb
harmadik személyeknek nem adja át.
3. A Kamarával kapcsolatban lévő adatfeldolgozók:
Adatfeldolgozó megnevezése: Irat-Széf Kft.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A
személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Címe: 6000 Kecskemét, Viola utca 4.
Telefon: 76/505-456
Kezelt adatok: Papír alapú dokumentumok tárolása és nyilvántartása.
A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős
hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a
Társaság nem tehető felelőssé.
XI. FEJEZET
AZ ÉRINTETT JOGAI
Érintett jogai
Az Érintett a Kamara által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.
Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a Kamarától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az Érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés
elleni tiltakozáshoz;
panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
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A Kamara az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Kamara az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
Kamara az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.
Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kamara indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.
Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kamara indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Kamara pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat a Kamarára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Kamarára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a Kamarára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
Az Érintett kérésére a Kamara korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kamara ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kamara jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben.
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozáshoz való jog (20. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Kamara rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga (21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Kamara a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kamara bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett
érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.
XII. FEJEZET
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogai megsértése esetén az Érintett a II. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül fordulhat
közvetlenül a Kamarához vagy a megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni,
illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége:
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Kecskemét, 2019. 01.20.
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