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Adatkezelési tájékoztató 

1. Az adatkezelőnek és képviselőjének neve és elérhetőségei: 

- Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

- Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

- Nyilvántartási szám: 01-03-0000006  

- A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék 

- Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai Péter - főtitkár 

- Adószám: 18068265-2-41 

- Telefonszám: +36-1-474-5100 

- E-mail: mkik@mkik.hu 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

- Telefonszám: +36-1-474-5194 

- E-mail: dpo@mkik.hu 

3. A személyes adatok kezelésének célja: 

Adatkezelő a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV) vagy az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen (OSZTV) való részvétel miatt kéri személyes adatok megadását a 

versenyzők azonosítása céljából. 

4. A kezelt személyes adatok: 

• a jelentkező oktatási azonosító száma 

• a jelentkező vezetékneve és keresztneve 

• a jelentkező születési ideje 

• a jelentkező lakcíme 

• a jelentkező anyjának születési neve 

• a jelentkező telefonszáma és e-mail címe 

• a jelentkezőt a versenyre felkészítő személy neve 

• a jelentkezőt a versenyre felkészítő személy telefonszáma és e-mail címe 

5. Az adatkezelés jogalapja: 

5.1. A jelentkezés alkalmával megadott, valamint minden, az előbbi körön kívül eső, a 

versenyre való jelentkezés kapcsán megadni szükséges adatok esetében:  

Adatkezelő a szakképzésről szóló a Szt. 76. § (3) bekezdése alapján a gazdasági kamara a 

megállapodásban szereplő szakképesítések tekintetében szervezi és koordinálja a 

megállapodásban meghatározott szakmai versenyeket, amelyekhez kidolgozza a 

versenyszabályzatot és versenyfelhívást. 

A 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. 

6. A személyes adatok kezelésének címzettjei: 

Adatkezelő munkatársai, a versenyző elméleti oktatását végző (tag)intézmény címe szerinti 

területi kamara munkatársai, az adott szakma versenyfelelőse. 
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7. A személyes adatok kezelésének időtartama: 

A jelentkezési felületen megadott adatokat Adatkezelő elektronikusan, és az elektronikus 

felületről kinyomtatott jelentkezési lapot a versenyre való jelentkezéstől számítva 10 évig őrzi. 

8. Az érintett jogai: 

Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésük korlátozását, továbbá 

megilleti a tiltakozáshoz való jog. 

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, illetve 

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából szükséges. 

9. A panasz benyújtásának joga: 

Adatkezelő kéri az érintettet, hogy a felügyeleti hatósághoz panasszal vagy a bírósághoz 

fordulás előtt – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – az 

érintett keresse meg az adatkezelőt. 

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 utca 9-11 

- Telefon: +36-1-391-1400 

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A panasztételhez való jog sérelme nélkül az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz 

fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása 

szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

10. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: 

A személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye, hogy a 

versenyre való jelentkezés nem jön létre, a versenyző nem vehet részt a szakmai versenyen. 

11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem merül fel. 


