
 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, 

időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

 

 

Nyilvántartások, adatbázisok 
 

Gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása 

Az adatok kezelésének célja: 
Az üzleti forgalom biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének 
előmozdítása érdekében a gazdálkodó szervezetekről vezetett kereskedelmi 
és iparkamarai nyilvántartás fenntartása, működtetése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjaira figyelemmel a Gktv. 8/A. § (2) 
bekezdés h) pontja. 
 
A Gktv. 8/A.§ (1) bekezdése 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. 

Érintettek köre: 
Kamarai kapcsolattartóként nyilvántartásba vett törvényes képviselő, és - 
önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló 
kérelme esetén - a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

A személyes adatok kezelés, tárolása a kamarai kapcsolattartó személyében 
bekövetkezett változásra tekintettel a kamarai nyilvántartásban való 
adatmódosítás megtörténtéig, illetve a gazdálkodó szervezet megszűnésére 
tekintettel a kamarai nyilvántartásból való törlésig történik. 

 



 

 

A választói jogosultság nyilvántartása, választói névjegyzék és tagjegyzék 

Az adatok kezelésének célja: A kamarai tisztújító választás feltételeinek biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 31. § (2) bekezdés; 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. 

Érintettek köre: A gazdálkodó szervezet törvényes képviselője. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jogorvoslati idő leteltét követő 30 nap. 

 

Önkéntes tagnyilvántartás 

Az adatok kezelésének célja: Az önkéntes kamarai tagságot létesítő vállalkozások nyilvántartása. A 
gazdálkodó szervezetek (társas vállalkozás, egyéni vállalkozó) kamarai 
tagsága – kérelmükre – a tagokról vezetett nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel jön létre. 

Az adatkezelés jogalapja: A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8. § (1) bekezdés; 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c), e), f) pontjai. 

Érintettek köre: Az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás törvényes képviselőjének neve, 
illetve kifejezett kérelem esetén kapcsolattartásra jogosult személy.  

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az önkéntes kamarai tagság fennállásáig, de legkésőbb az önkéntes kamarai 
tagdíj érvényesíthetőségének elévüléséig.  

 

Internet Alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer (ISZIIR) 

Az adatok kezelésének célja: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 82.§, valamint a   
12/2020. (II.7.) Kormány rendeletben rögzített, a gazdasági kamarákat 

terhelő (közhiteles) nyilvántartási kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 82.§ (továbbiakban: Szkt.) 
12/2020. (II.7.) Kormány rendelet - a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról 245.§ (továbbiakban: Szkr.); 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai. 

Érintettek köre: Kamarai munkavállalók, iskolai felhasználók és kapcsolattartók, gazdálkodó 
és egyéb szervezetek törvényes képviselői és kapcsolattartói, az egyes 

programfeladatok feladatainak megvalósításának érdekében foglalkoztatott 
szakértők, tanulók. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A képzőhely gazdálkodó szervezet nyilvántartásból való törlésééig, a 
tanulók vonatkozásában a tanulószerződések megszűnéséig. 



 

 

 

Építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység nyilvántartása 

Az adatok kezelésének célja: A PMKIK, mint területi kamara az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet 39.§ b) pontja értelmében, elősegíti az 
MKIK e kormány rendeletben, illetve az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 39.§ (7) 
bekezdésében meghatározott, a vállalkozó kivitelezői tevékenység 
bejelentésére, a vállalkozó kivitelezők nyilvántartására, illetve a vállalkozó 
kivitelezők ellenőrzésére vonatkozó feladatainak teljesítését. 

Az adatkezelés jogalapja: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány 
rendelet 39.§ b) pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 39.§ (7) bekezdése, valamint 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai. 

Érintettek köre: Az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás törvényes képviselője, illetve 
munkaviszony, vagy ezzel egy tekintet alá eső egyéb jogviszony keretében – 
a gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló természetes személyek. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A gazdálkodó szervezet nyilvántartásból való törléséig. 

 


