ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

1. Az adatkezelőnek és képviselőjének neve és elérhetőségei:
Közös adatkezelők: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (1054 Budapest, Szabadság tér 7., tel.: 06 (1)
474-5100, e-mail: mkik@mkik.hu,) képviseli: Dr. Parragh László elnök; Dunai Péter főtitkár,
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (9700 Szombathely, Honvéd tér 2.), képviseli: Kovács Vince
elnök; Balogh Károly Zsolt főtitkár
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
MKIK: Dr. Tóta Krisztián, tel.: 06 (1) 474-5194, e-mail: dpo@mkik.hu
VMKIK: Szabó Tímea, tel.: +36 94 / 501-850, e-mail: szabo.timea@vmkik.hu
3. A személyes adatok kezelésének célja:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában készülő, a megyei munkaerőpiac jellemzőit
leíró szakmai anyag összeállításához kapcsolódó kérdőíves felmérés. össze
A kezelt személyes adatok: cégnév, elérhetőség, adószám
4. Az adatkezelés jogalapja az adatokra vonatkozóan:
A 2016/679 (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulása keretében adja meg
ezen adatokat.
A személyes adatok kezelésének címzettjei: gazdaságfejlesztési csoportvezető a feladat ellátásához
szükséges, indokolt mértékben.
A személyes adatok kezelésének időtartama: A felmérés ideje, valamint a tanulmány elkészítését
követő 1 év.
5. Az érintett jogai: Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésüknek korlátozását,
tiltakozhat azok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatok törlését nem kérelmezheti, tekintettel
arra, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdés b) pontja értelmében az adatkezelés a személyes adatok
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.
6. A panasz benyújtásának joga: Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
bekövetkezett jogsérelem, esetén a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be. A felügyeleti hatóság
neve és elérhetőségei:
név: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság, (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa
u. 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: Harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem releváns körülmény.

