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RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Adatkezelő megnevezése  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Adatkezelő képviselője:  Sipos Zsolt  

Pozíció:  Titkár 

E-mail címe:  sipos.zsolt@bkmkik.hu 

Telefonszáma:  76/501500 

Honlapja:  www.bkmkik.hu 

Székhelye:  6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Adószáma:  18345007-2-03  

Adatvédelmi tisztviselők dr. Kassai László 

e-mail cím  adatvedelem@bkmkik.hu  

Adatvédelmi manager neve Kovács Réka 

E-mail címe:  kovacs.reka@bkmkik.hu 

Telefonszáma:  76/501-515 

 

Jogszabályi háttér  

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fent megnevezett rendezvényével kapcsolatos 

adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Info tv.);  

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) 

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 

A rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, szerződés megkötése és részvételi díj 

kiszámlázása. 

 

A személyes adat típusa Adatkezelés célja 

 

Résztvevő neve Jelenléti ív, számlázás  

Résztvevő e-mail címe Visszaigazoló, illetve emlékeztető e-mail küldéséhez  

Résztvevő aláírása Jelenlét igazolásához 

Résztvevő munkaköre Rendezvény lebonyolításához segítség 

Fénykép (nem portré) A rendezvény dokumentálása 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében, szerződés teljesítése a rendezvényen való részvétel 

tekintetében és jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében. 

 

Az adatkezelés a jelentkező Érintettek hozzájárulásán alapul, a Személyes Adatokat a rendezvényre 

regisztrálók önkéntesen adják meg a regisztrációs-jelentkezési lap kitöltésével.  

 

A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az 

Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.  

16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 

mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve 

engedélyezte. 

 

Az adatkezelés időtartama:  

A jelentkezési, kapcsolattartási adatokat az adott rendezvényre történő jelentkezést követő 1 évig tároljuk, az 

után törlése kerülnek a rendszerből.  
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Amennyiben a rendezvényen való részvétel díját kiegyenlíti, akkor a rendezvényen való részvételt követő 1 

év és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az Ön jelentkezési adatait csak az adott rendezvénynél feltüntetett, a rendezvény szervezőjeként 

megnevezett személyek jogosultak megismerni.  

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nem adja át a rögzített adatait harmadik személyeknek, 

kivételt képez az alól a hatósági megkeresés. 

 

Adatbiztonsági intézkedések: 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára megadott adatait részben a saját kezelésében és 

tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe 

felhőszolgáltatásokat: 

 P.I.B.S Kft. (6000 Kecskemét, Pákozdi cs. u. 6.) 

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett 

személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 

megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra 

kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő 

megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak 

hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 hozzáférés joga GDPR 15. cikke 

 a helyesbítés joga GDPR 16. cikke 

 a törléshez való joga GDPR 17. cikke 

 az adat kezelésének korlátozásához való joga GDPR 18. cikke 

 a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség GDPR 19. cikke 

 az adathordozhatósághoz való joga GDPR 20. cikke 

 tiltakozáshoz való joga GDPR 21. cikke 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai 

gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat 

csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már 

megkereste a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak 

gyakorlásával kapcsolatban.  

 

A Hatóság elérhetősége:  
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


