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A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: 

PMKIK) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a gazdasági 

kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 8/A. § (1) bekezdésében, 

8/B. § (1) bekezdésében, valamint 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak 

ellátása, valamint az internet alapú, a https://knyr.mkik.hu/ webcímen elérhető Kamarai 

Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KNYR) működtetése vonatkozásában közös 

adatkezelőknek minősülnek, ezért a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációjával 

érintett egyéni vállalkozók, valamint a jogi személy gazdasági társaságokat képviselő 

természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintettek) részére az információs 

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

továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 szóló 2016/679. 

rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást 

adják.  

 

A fentiek szerinti feladataik ellátása során a PMKIK és az MKIK közös adatkezelőknek 

minősülnek (a továbbiakban együttesen: Közös Adatkezelők), mely tevékenységükre 

vonatkozóan közöttük a GDPR 26. cikk (1) bekezdése szerinti közös adatkezelői megállapodás 

jött létre, melynek alapján a Közös Adatkezelők az Érintettek esetleges kártérítésével 

kapcsolatosan egyetemleges felelősséggel tartoznak. 

 

Közös Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy az általuk végzett 

adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös 

tekintettel arra, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és 

közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában, jelen adatkezelési 

tájékoztatóban bocsátják rendelkezésre. Közös Adatkezelők a jelen adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos 

formában az utolsó oldalon foglaltuk össze. 

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és 

módjáról a XI.7. alpontban talál bővebb információkat. 

 

I. A Közös Adatkezelők 

 

Név:  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara (PMKIK) 
Székhely:   2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124. 

Telefon:   +36 23 517 987 

E-mail:    titkarsag@pmkik.hu  

Weboldal:   www.pmkik.hu  

A PMKIK adatvédelmi tisztviselője: 

Remete – Adatvédelmi és Ügyviteli Tanácsadó Bt. – dr. Remete Sándor 

 

Név:  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

Székhely:   1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Telefon:   +36 1 474 5100 

E-mail:    mkik@mkik.hu  
Weboldal:   www.mkik.hu  

Az MKIK adatvédelmi tisztviselője: 

dr. Tóta Krisztián jogtanácsos 

https://knyr.mkik.hu/
mailto:titkarsag@pmkik.hu
http://www.pmkik.hu/
mailto:mkik@mkik.hu
http://www.mkik.hu/
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II. A Közös Adatkezelők elérhetőségei 

 

PMKIK 

- Ügyfélfogadási időben személyesen, előre egyeztetett időpontban, a 2045 Törökbálint, 

Kazinczy Ferenc utca 124. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra, pénteken 9.00-

12.00 óra közötti időben. 

- Elektronikus elérhetőséggel a titkarsag@pmkik.hu e-mail címen, illetve az e-Papír 

szolgáltatással, mely az http://www.epapir.gov.hu címen elérhető el. 

- Postai úton a 1364 Budapest, Pf. 81. címen. 

 

MKIK 

- Ügyfélfogadási időben személyesen, hétfőtől csütörtökig 9.00 – 11.00 és 13.00 – 15.00 

óra közötti időben, valamint pénteken 9.00 – 11.00 óra közötti időben, az MKIK 

ügyfélszolgálati ügyintézésre kijelölt székhelyén, a következő cím alatt: 1054 Budapest, 

Szabadság tér 7. 

- Elektronikus elérhetőséggel az mkik@mkik.hu e-mail címen. 

- Telefonos úton az alábbi elérhetőségen: +36 1 474 5100 

 

III. Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés célja Közös Adatkezelőknek a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásának 

működtetésére irányuló kötelezettségeik teljesítése. 

 

Az adatok kezelése különösen az alábbi célokból történik: 

 

1.) Közös Adatkezelőknek a Gktv. 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a gazdálkodó 

szervezetek kamarai nyilvántartásának vezetésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése; 

2.) Közös Adatkezelőknek a Gktv. 8/A. § (4) bekezdésében meghatározott, a gazdálkodó 

szervezetek kamarai nyilvántartásában történő bejegyzésre történő felszólításra, illetve 

hivatalból történő bejegyzésre (a továbbiakban: kényszerregisztráció) irányuló 

kötelezettsége teljesítése; 

3.) Közös Adatkezelőknek a Gktv. 8/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatbázis 

létrehozására és működtetésére irányuló kötelezettségének teljesítése. Az adatbázis 

létrehozásának és működtetésének célja az üzleti forgalom biztonságának növelése, 

valamint a gazdaság fejlesztésének előmozdítása; 

4.) a Gktv. 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott, kamarai hozzájárulás megfizetésére 

irányuló kötelezettség teljesítésének nyilvántartása. 

 

IV. A kezelt adatok köre 

 

IV.1. Kötelező kamarai regisztrációval kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben kezelt 

személyes adatok 

 

Közös Adatkezelők a Gktv. 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladataik ellátása során az 

Érintettre vonatkozóan az alábbi személyes adatokat kezelik: 

 

  

file:///C:/Users/Laskai%20Ágota/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ADWBH8BZ/v2.pmkik.hu
mailto:titkarsag@pmkik.hu
http://www.epapir.gov.hu/
file:///C:/Users/Laskai%20Ágota/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ADWBH8BZ/mkik.hu
mailto:mkik@mkik.hu
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Egyéni vállalkozó érintett esetén: 

a) teljes neve; 

b) székhelye, telephelye, fióktelepe; 

c) főtevékenysége, ténylegesen végzett egyéb tevékenysége, tevékenységei; 

d) adószáma; 

e) bankszámlaszáma; 

f) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti 

besorolás; 

g) elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám); 

h) érintett aláírása. 

 

Gazdasági társaságot képviselő természetes személy érintett esetén: 

a) gazdasági társaság törvényes képviselőjének teljes neve; 

b) gazdasági társaság törvényes képviselőjének beosztása; 

c) gazdasági társaság törvényes képviselőjének elérhetőségi adatai (e-mail cím, 

telefonszám); 

d) gazdasági társaság törvényes képviselőjének aláírása. 

 

Gazdasági társaság kamarai kapcsolattartójaként eljáró természetes személy érintett esetén: 

a) teljes név; 

b) beosztás; 

c) elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám). 

Közös Adatkezelők a fenti adatokon kívül a Gktv. 8/B. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladataik ellátása során az egyéni vállalkozó Érintettre vonatkozóan kezelik a Gktv. 8/B. § (2) 

és (3) bekezdésében meghatározott adatokat is. 

 

IV.2. A kényszerregisztrációval kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben kezelt 

személyes adatok 

 

Közös Adatkezelők a Gktv. 8/A. § (4) bekezdésében (kényszerregisztráció) meghatározott 

feladataik ellátása során az egyéni vállalkozó Érintettre vonatkozóan az alábbi személyes 

adatokat kezelik: 

 

a) teljes neve; 

b) székhelye, telephelye, fióktelepe; 

c) főtevékenysége, ténylegesen végzett egyéb tevékenysége, tevékenységei; 

d) adószáma. 

 

IV.3. A kamarai hozzájárulás megfizetésének nyilvántartásával összefüggésben kezelt 

személyes adatok 

 

Közös Adatkezelők a Gktv. 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott kamarai hozzájárulás 

megfizetésének nyilvántartásával kapcsolatosan kezelik továbbá az egyéni vállalkozó Érintett 

alábbi adatait: 

 

a) teljes neve; 

b) székhelye, telephelye, fióktelepe; 

c) adószáma; 
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d) bankszámlaszáma; 

e) elektronikus elérhetőségi adatok. 

 

V. A személyes adatok forrása 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.1. pontjában felsorolt személyes adatokat a Közös 

Adatkezelők közvetlenül az Érintettől vagy az Érintett munkáltatójától (kapcsolattartói adatok 

esetén) szerzik be. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.2. pontjában felsorolt személyes adatokat a Közös 

Adatkezelők nyilvánosan elérhető, közhiteles adatbázisokból (gazdálkodó szervezetek esetében 

a cégnyilvántartást vezető szervtől, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozások 

nyilvántartását vezető szervtől) szerzik be. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV.3. pontjában felsorolt személyes adatokat a Közös 

Adatkezelők közvetlenül az Érintettől szerzik be. 

 

VI. Az adatkezelés jogalapja 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének 

jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, tekintettel arra, hogy a személyes 

adatok kezelése a Közös Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtása érdekében szükséges. A közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának jogalapja és az annak gyakorlásának keretében végzett feladatok jelen 

adatkezelési tájékoztató III. pontjában kerültek meghatározásra. 

 

A gazdálkodó szervezet által opcionális jelleggel megjelölt kamarai kapcsolattartó személyes 

adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, tekintettel arra, 

hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás 

megadása a KNYR rendszerben történő regisztráció során, jelölőnégyzet bejelölésével történik 

meg. 

 

A Gktv. 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott kamarai hozzájárulás megfizetésének 

nyilvántartásával összefüggő adatok kezelésének jogalapja továbbá a GPDR 6. cikk (1) 

bekezdésének c) pontja, tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 

§ (2) bekezdése ezen adatok kezelésére vonatkozóan jogi kötelezettséget keletkeztet a Közös 

Adatkezelők számára. 

 

VII. Az adatok kezelésének módja 

 

Közös Adatkezelők a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt, és birtokuk kerülő 

személyes adatokat manuálisan kezelik, tehát nem végeznek automatizált adatkezelést, nem 

végeznek profilalkotást. 

 

Közös Adatkezelők megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes 

adatokhoz a Közös Adatkezelők által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és 

jogosultsággal rendelkező munkatársaik férjenek hozzá. 
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Közös Adatkezelők kiemelt figyelmet fordítanak a személyes adatok megfelelő szintű 

biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozzák a 

személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan 

hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon tárolt személyes adatokat 

a Közös Adatkezelők székhelyükön zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az 

elektronikus adatokat a Közös Adatkezelők megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel 

rendelkező, saját tulajdonú szerverükön tárolják. 

 

VIII. Nyilvánosságra hozatal 

 

Közös Adatkezelők a Gktv. 8/B. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük teljesítése 

érdekében az Érintettre vonatkozó, a Gktv. 8/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által üzemeltetett internetes portálon teszi közzé, mely a 

https://knyr.mkik.hu/Kamreg/Nyilvantarto/Kereses cím alatt érhető el. A közzététel a 

gazdálkodási tevékenység folytatása alatt folyamatos. 

 

IX. Az adatkezelés időtartama 

 

IX.1. A gazdálkodó szervezek kamarai nyilvántartásának működtetése 

 

Közös Adatkezelők a jelen adatkezelési tájékoztató IV.1. és IV.2. pontjaiban meghatározott 

személyes adatokat a következő időtartamokig kezelik: 

a) egyéni vállalkozó Érintett esetén a gazdálkodási tevékenységének fennállásának 

időtartamáig; 

b) gazdálkodó szervezet képviselőjeként eljáró Érintett esetén a képviseleti, illetve 

kapcsolattartói minőség fennállásának, illetve az ezen minőségnek a KNYR rendszerben 

történő törlésének időtartamáig; 

c) kamarai kapcsolattartóként eljáró Érintett esetén a kapcsolattartói minőség 

fennállásának, illetve az ezen minőségnek a KNYR rendszerben történő törlésének 

időtartamáig, valamint az Érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulása 

visszavonásának időpontjáig. 

 

Az érintettek adatainak törlése az adatok számítógépes rendszerben történő törlésével, valamint 

az adatokat tartalmazó iratok fizikai megsemmisítésével történik, az adatok ezt követően nem 

állíthatóak helyre. 

 

IX.2. A kamarai hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos pénzügyi adatok 

 

Közös Adatkezelők az érintettek kamarai hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos adatait a 

számviteli jogszabályoknak megfelelően a kamarai hozzájárulásról szóló díjbekérő, illetve 

számla kiállítását követő 8 évig őrzik meg. 

 

Az érintettek adatainak törlése az adatok számítógépes rendszerben történő törlésével, valamint 

az adatokat tartalmazó iratok fizikai megsemmisítésével történik, az adatok ezt követően nem 

állíthatóak helyre. 

  

https://knyr.mkik.hu/Kamreg/Nyilvantarto/Kereses
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X. Adattovábbítás, címzettek 

 

A PMKIK az Érintett személyes adatait az alábbiakban részletezett esetekben és körben 

továbbítja, az alábbi címzettek részére: 

 

- az Érintettel e-mail útján történő kapcsolattartás esetén a levelezőrendszeren keresztül 

továbbított adatok tekintetében a levelezőrendszer adatfeldolgozójaként a Magyar 

Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) részére továbbítja; 

- az Érintettel postai úton történő kapcsolattartás esetén a kézbesítési adatok tekintetében a 

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére továbbítja; 

- az Érintettel történő elektronikus kapcsolattartás során a küldemény Ügyfélkapu/Cégkapu 

tárhelyre történő kézbesítése esetén a címzéshez szükséges adatok tekintetében a NISZ 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) 
részére továbbítja; 

- az Érintettel történő elektronikus kapcsolattartás során egyes szabályozott és központi 

elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevétele esetén (pl.: ePapír) a NISZ 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) 
adatfeldolgozóként kerül bevonásra. 

 

A PMKIK a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz 

igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a PMKIK az adatfeldolgozás tényéről az 

Érintettet tájékoztatja. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokhoz elsősorban 

a PMKIK főtitkára, főtitkár-helyettese, valamint a Regisztrációs Iroda és a Gazdasági Iroda 

munkatársai férhetnek hozzá. 

 

A PMKIK a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy részére nem továbbítja, 

különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

adattovábbításra. 

 

XI. Az érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben 

 

Az ezen pontban meghatározott jogok gyakorlása az Érintett választása alapján bármely Közös 

Adatkezelővel szemben lehetséges, az erre irányuló kérelem a PMKIK és az MKIK részére is 

benyújtható. 

 

XI.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk) 

(Valamennyi adatkör esetén alkalmazható.) 

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Közös Adatkezelők a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában tájékoztatják az Érintettet a Közös Adatkezelőkre vonatkozó 

alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés 

jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Közös Adatkezelők ezen felül 

kötelesek az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, 

így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a 

hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. 

Közös Adatkezelők az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen 

Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az 

adatkezelési művelet megkezdése előtt történő átadásával biztosítja. 
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XI.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

(Valamennyi adatkör esetén alkalmazható.) 

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá a Közös Adatkezelők 

által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Közös 

Adatkezelők jogszerűen végzik-e. 

 

XI.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

(Valamennyi adatkör esetén alkalmazható.) 

 

Az Érintett jogosult a Közös Adatkezelők által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. 

E jog értelmében az Érintett jogosult a Közös Adatkezelők által kezelt hiányos vagy pontatlan 

személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat 

hitelességének ellenőrzése szükségessé válik. 

 

XI.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk) 

(Csak az érintetti hozzájárulás vagy a közhatalmi jogosítvány jogalap alapján kezelt adatok 

esetén alkalmazható.) 

 

Az Érintett jogosult a Közös Adatkezelők által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog 

gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje a Közös Adatkezelőktől személyes 

adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban 

az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott 

személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a Közös Adatkezelők a személyes adatait 

jogellenesen kezelték, vagy amennyiben a magyar jog alapján a Közös Adatkezelők kötelesek 

az Érintett személyes adatait törölni. Közös Adatkezelők ugyanakkor bizonyos esetekben 

jogosultak megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően 

tájékoztatni köteles. 

 

XI.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

(Valamennyi adatkör esetén alkalmazható.) 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben a Közös 

Adatkezelők jogellenes adatkezelést folytatnak, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok 

törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés 

korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja a 

Közös Adatkezelők által kezelt adatok pontosságát. 

 

XI.6. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk) 

(Csak a közhatalmi jogosítvány jogalap alapján kezelt adatok esetén alkalmazható.) 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés közérdekű 

vagy a Közös Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja a Közös Adatkezelők, vagy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése elleni 

tiltakozás joga az Érintettet minden olyan esetben megilleti, amikor úgy véli, hogy jogai, jogos 

érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Közös Adatkezelők vagy harmadik 

személy jogos érdekével szemben. 
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XI.7. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

(Csak az érintetti hozzájárulás jogalap alapján kezelt adatok esetén alkalmazható.) 

 

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, 

amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, 

hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés 

jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, 

lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat a Közös Adatkezelők nem tudnak számára nyújtani, 

és amennyiben ez releváns, a Közös Adatkezelők erről a hozzájárulás visszavonásakor adnak 

tájékoztatást. Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti a Közös Adatkezelők által más 

jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését. 

Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, úgy azt 

szabadszöveges kérelemben teheti meg, melyet a Közös Adatkezelők bármelyikéhez eljuttathat, 

a jelen adatkezelési tájékoztató II. pontjában meghatározott elérhetőségekre. 

 

XII. Tájékoztatás az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató IV.1 pontjában megjelölt személyes adatok szolgáltatásának 

elmaradása esetén a Közös Adatkezelők nem tudnak eleget tenni a nyilvántartás vezetési 

kötelezettségüknek, ebből fakadóan a Gktv. 8/A. § (4) bekezdése szerinti 

kényszerregisztrációra kerül sor.  

 

XIII. Jogorvoslati lehetőségek: 

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 

rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Közös Adatkezelők a személyes 

adatait kezelik, akkor javasoljuk, hogy először a Közös Adatkezelőket keresse meg panaszával. 

Panaszát választása szerint a Közös Adatkezelők bármelyikénél előterjesztheti. A panasza 

minden esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredménytelen 

eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy a Közös Adatkezelők kezelik az adatait, vagy közvetlenül 

hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 

Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül 

jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

 

Törökbálint, 2022. június 1. 

 

 

 dr. Vincze Gábor s. k. 

 főtitkár 

 

http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso


A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információk 
 

Ki kezeli az adatait? 

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Hol érhet el 

bennünket? 

 

Személyesen és postán székhelyünkön, illetve számos elektronikus csatornán. Ezeket részletesen a II. pontban írtuk 

le. 

Milyen adatait 

kezeljük? 

 

Az Önre vonatkozó lehető legkevesebb adatot kezeljük, ezeket részletesen a IV. pontban írtuk le. 

Mennyi ideig kezeljük 

az Ön adatait? 

 

Az Ön által megadott adatokat a gazdálkodási tevékenységének időtartama alatt, illetve a képviseleti vagy 

kapcsolattartói minősége fennállásának időtartama alatt kezeljük. 

 

Honnan szerezzük be 

az adatait? 

 

Három forrásból: 

1) Azokat Ön adja meg részünkre akkor, amikor regisztrál a KNYR rendszerben. 

2) Azokat közhiteles adatbázisokból szerezzük be, amikor kényszerregisztrációra kerül sor. 

3) Azokat az Ön munkáltatója adja meg részünkre (kamarai kapcsolattartó esetén). 

Miért kezeljük az 

adatait? 

 

Két okból: 

1) Azért, hogy vezethessük a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartását. 

2) Azért, hogy kötelező kamarai hozzájárulásával kapcsolatos adminisztratív tevékenységünket elláthassuk. 

Mi hatalmaz fel 

bennünket arra, hogy 

kezeljük az adatait? 

Két körülmény: 

1) Az a körülmény, hogy a vonatkozó jogszabályok köteleznek bennünket arra, hogy kezeljük az adatait.  

2) Az a körülmény, hogy Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 

Kinek továbbítjuk az 

Ön adatait? 

 

Azon szervezeteknek, melyek részt vesznek az Önnel való kapcsolattartásban. Ezeket a szervezeteket részletesen a 

X. pontban írtuk le. 

Milyen jogok illetik 

meg Önt? 

 

Számos jog illeti meg személyes adatai védelmével összefüggésben, melyeket a PMKIK és az MKIK részére 

benyújtott kérelemmel is érvényesíthet. 

Az Önt megillető jogokat részletesen a XI. pontban írtuk le. Az érintetti jogok közül a legfontosabb a személyes 

adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga, melyről bővebb információkat a XI.7. alpontban 

találhat. 

 

http://www.pmkik.hu/
file:///C:/Users/Laskai%20Ágota/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ADWBH8BZ/mkik.hu

