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A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló 

2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) rendelkezései alapján végzi a szakképző 

intézmények hatósági ellenőrzését. Ezen közfeladatával összefüggésben a Pest Megyei és Érd 

Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara gondoskodik a Pest Megye területén működő 

szakképző intézmények nyilvántartásba vételi eljárásának lefolytatásáról, illetve időszakos 

hatósági ellenőrzést végez. A hatósági eljárásban érintett természetes személyek (a 

továbbiakban együttesen: Érintettek) személyes adatainak kezelése vonatkozásában ennek 

megfelelően a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (a 

továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül. 

 

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 

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

adja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés 

megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon 

elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető 

megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen 

adatkezelési tájékoztató formájában. 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos 

formában az utolsó oldalon foglaltuk össze. 

 

I. Az Adatkezelő 

 
Név:  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara 
Képviseli:   Dr. Vincze Gábor főtitkár 

Székhely:   2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124. 
Telefon:   +36 23 517 987 
E-mail:    titkarsag@pmkik.hu  

Weboldal:   www.pmkik.hu  
 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

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

 
II. Az Adatkezelő elérhetősége  

 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

- 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. 

mailto:titkarsag@pmkik.hu
http://www.pmkik.hu/
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- Elektronikus elérhetőséggel a titkarsag@pmkik.hu e-mail címen, illetve az e-Papír 

szolgáltatással, mely az epapir.gov.hu címen elérhető el. 

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

- Telefonos úton az alábbi elérhetőségen: +36 23 517 987 

 

III. Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő eleget tegyen az Szkt. 102. § és 103. §-ában fogla lt 
hatósági ellenőrzési kötelezettségének. Ezzel összefüggésben az előzetes dokumentumbekérést, 
illetve helyszíni ellenőrzést végez, melynek során a szakképző intézményben foglalkoztato tt 

oktatók, illetve szakképzési munkaszerződéssel vagy tanulószerződéssel foglalkoztato tt 
tanulók személyes adatait szükségszerűen kezeli. 

 
Az adatkezelés célja továbbá, hogy Adatkezelő eleget tegyen a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával a feladat megvalósítása vonatkozásában kötött támogatási szerződésében fogla lt 

elszámolási kötelezettségeinek. 
 

IV. A kezelt adatok köre 

 

Adatkezelő annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában foglalt célokat 

teljesítse, szükségszerűen az Érintettek vonatkozásában személyes adatokat kezel. A személyes 
adatok elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi dokumentumokban jelenhetnek meg. 

 
1) Gyakorlati képzést végző természetes személy oktatóra, valamint a szakképző intézményt 

képviselő természetes személyre vonatkozó adatok: 

- oktató szakirányú végzettségét, illetve minimum 5 év szakmai gyakorlatát igazoló 
okiratok; 

- cselekvőképesség bizonyítására irányuló nyilatkozat, illetve erkölcsi bizonyítvány 
adattartalma; 

- a gazdálkodó szervezet saját minőségirányítási rendszer működtetésről szóló 

nyilatkozatban fellelhető személyes adatok; 
- működési, illetve telephely engedély adattartalma; 

- foglalkozási napló, munkavédelmi-, balesetvédelmi-, tűzvédelmi napló adattartalma. 
 
2) Hatósági ellenőrzés során betekintéssel érintett dokumentumokban megjelenő személyes 

adatok: 
- TB bejelentést igazoló dokumentum  
- pénzbeli, illetve egyéb juttatásra vonatkozó dokumentumok, így különösen aláírt 

bérszámfejtő lap, illetve banki utalást igazoló dokumentumok ; 
- kedvezményes étkezést vagy étkezési hozzájárulást igazoló dokumentumok ; 

- foglalkozási-egészségügyi vizsgálat dokumentumai; 
- tanulókra vonatkozó felelősségbiztosítás kötvénye; 
- munkaruha, egyéni védőfelszerelés biztosítását és átvételét igazoló dokumentum; 

- rendszeres orvosi vizsgálat megtörténtét igazoló dokumentum; 
- a tanuló foglalkoztatásával kapcsolatos egyéb dokumentumok. 

 
  

mailto:titkarsag@pmkik.hu
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- 3 - 

3) Az Adatkezelő általa vezetett vagy általa elérhető közhiteles nyilvántartásból kinyert vagy 

ellenőrzött adatok: 
- Ágazati Képzőközpontra vonatkozó cégbírósági bejegyzés adattartalma; 

- Kamarai Gyakorlati Oktatói végzettség (GYOK tanúsítvány) adattartalma vagy az ez alóli 
mentesség igazolásának adattartalma. 

 

A fentiekben felsoroltakon felül Adatkezelő jogosult minden olyan dokumentumba történő 
betekintésre, illetve azokról történő másolatkészítésre, melyek a nyilvántartásba vételi eljárás  

vagy a hatósági ellenőrzés lebonyolításához szükségesek. 
 
Az 1) és 2) pontban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettő l 

szerzi be. A 3) pontban meghatározott személyes adatokat Adatkezelő az általa vezetett vagy 
általa elérhető közhiteles nyilvántartásból szerzi be. 

 
V. Az adatkezelés jogalapja 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 

6. cikk (1) albekezdésének e) pontja, mivel az adatkezelés közérdekű, illetve az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 
 

Az adatkezelés közhatalmi jogosítvány jellegét az Szkt. 103. § (1) bekezdése keletkezteti.  

 

VI. Adatkezelés időtartama 

 

Az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat 
5 évig őrzi meg, figyelemmel a polgári jogi elévülési és igényérvényesítési határidőre. 
 

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartam elteltével Adatkezelő gondoskodik a 
személyes adatok selejtezés útján történő törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok 

esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreáll ítás 
lehetősége nélküli törléssel valósít meg. 
 

VII. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 

 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbiakban részletezett esetekben és körben 
továbbítja az alábbi címzettek részére: 
 

- a dokumentumok e-mail útján történő benyújtása, illetve továbbítása esetén az esetleges 
válaszadással, hiánypótlással összefüggésben a levelezőrendszeren keresztül továbbított 

adatok tekintetében a levelezőrendszer adatfeldolgozójaként a Magyar Telekom Nyrt. 

(1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) részére továbbítja; 
- a dokumentumok postai úton történő befogadása, és esetleges hiánypótlás megküldése 

esetén a kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, 

Dunavirág utca 2-6.) részére továbbítja; 

- a dokumentumok Ügyfélkapu tárhelyről történő befogadása és esetleges hiánypótlás  
megküldése esetén a címzéshez szükséges adatok tekintetében a NISZ Nemzeti 
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Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) részére 

továbbítja. 
 

Adatkezelő az e tárgykörű feladatellátásával összefüggésben keletkező adatokat az Internet 
alapú Integrált Információs Rendszerben (ISZIIR) rögzíti. Az ISZIIR rendszert a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (1054 Budapest, Szabadság tér 7., e-mail: mkik@mkik.hu) 

működteti, így a rendszerben rögzített személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak 
minősül. 

 
Adatkezelő a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz 
igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén Adatkezelő az adatfeldolgozás tényéről az 

Érintettet tájékoztatja. 
 

Adatkezelő a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy részére nem továbbítja, 
különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
adattovábbításra. 

VIII. Az adatok kezelésének módja 

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt, és birtokába kerülő 
személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez automatizált adatkezelést, nem végez 
profilalkotást. 

 
Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő 

által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársa i 
férjenek hozzá. 
 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és 
bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes 

adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve 
azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon tárolt személyes adatokat az Adatkezelő 
székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az 

Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú 
szerverén tárolja. 

 

IX. Nyilvánosságra hozatal 

 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat 
nem hozza nyilvánosságra. 

 

X. Tájékoztatás az adatkezelés elmaradásának következményeiről 

 

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes 
adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, úgy a hatósági eljárás lefolytatását 

akadályozza, amely esetben eljárási bírsággal sújtható. 
 
  

mailto:mkik@mkik.hu
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XI. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben 

 

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

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető 
információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, 

az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles 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. 
 

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelés i 
Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet 

megkezdése előtt történő megismerésének lehetőségével biztosítja. 
 

XI.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

 
Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt 
személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő 

jogszerűen végzi-e. 
 

XI.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
 
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog 

értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő 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) 

 
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása 

feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől 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 az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy 
amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. 

Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, 
melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles. 
 

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

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az 
Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, 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 az 
Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 
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XI.6. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk) 

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

vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, 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 az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos 

érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes adatainak kezelése 
ellen, ha azokat az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli. 
 

XII. Jogorvoslati lehetőségek: 

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait 
kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza 

minden esetben kivizsgálásra kerül.  
 

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló határidő eredményte len 
eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli 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 törvényszékné l 
(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. április 20. 

 
 
 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 

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 5 évig kezeljük, ezt követően pedig töröljük. 
 

Honnan szerezzük be 

az adatait? 

 

Két forrásból: 

1.) Azokat Ön vagy az Önt foglalkoztató szervezet adja meg részünkre. 
2.) Azokat közhiteles nyilvántartásból szerezzük be. 

Miért kezeljük az 

adatait? 

 

Azért, hogy a jogszabályban rögzített hatósági feladatainkat ellássuk. 

  

Mi hatalmaz fel 

bennünket arra, hogy 

kezeljük az adatait? 

 

Az a körülmény, hogy jogszabályokon alapuló közhatalmi, hatósági feladatokat látunk el. 

Kinek továbbítjuk az 

Ön adatait? 

 

Azon szervezeteknek, melyek részt vesznek az Öntől érkező adatszolgáltatás továbbításában és az esetleges 

kapcsolattartásban, valamint az hatósági feladatellátással kapcsolatos nyilvántartási rendszer működtetésében.  
Ezeket a szervezeteket részletesen a VII. pontban írtuk le. 

Milyen jogok illetik 

meg Önt? 

 

Számos jog illeti meg személyes adatai védelmével összefüggésben. Ezeket részletesen a XI. pontban írtuk le. 
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