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A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a magyar kézművesség 

népszerűsítése érdekében önkéntes tagvállalkozásai számára elősegíti a ludwigsburgi 

Spätlingsmarkton (a továbbiakban: vásár) történő eredményes megjelenést. A vásáron történő 

megjelenéssel összefüggésben a kamara és a jelentkező vállalkozások megállapodást kötnek, 

melynek teljesítése során a kamara adatkezelőnek minősül (a továbbiakban: Adatkezelő). 

Erre tekintettel a megállapodással érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) 

részére Adatkezelő 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. rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az egyéb ágazati 

jogszabályok rendelkezéseivel és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) ajánlásaival összhangban a következő tájékoztatást adja. 

 

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

a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel annak, hogy 

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

megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában, jelen adatkezelési tájékoztatóban 

bocsátja rendelkezésre. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára 

nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

I. Az Adatkezelő 

  

 

Neve:  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara 

Székhelye:   2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.  

Telefon:   +36 (23) 517-987 

Képviseli:   dr. Vincze Gábor főtitkár  

E-mail:   titkarsag@pmkik.hu  

Weboldal:   https://www.pmkik.hu  

  

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Remete – Adatvédelmi és Ügyviteli Tanácsadó Bt. 

dr. Remete Sándor  

 

Az adatkezelő elérhetősége 

 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

- Ügyfélfogadási időben személyesen, előre egyeztetett időpontban, az Adatkezelő 

ügyfélszolgálatán, a 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124. szám alatt, hétfőtől-

csütörtökig 09.00-15.00 óra; pénteken 09.00-12.00 óra közötti időben.  

- Elektronikus úton a titkarsag@pmkik.hu e-mail címen, vagy az ePapír szolgáltatáson 

keresztül, mely az epapir.gov.hu internetes oldalon keresztül érhető el.  

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

  

mailto:titkarsag@pmkik.hu
http://www.halasztelek.hu/
mailto:hivatal@halasztelek.hu
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I.1. Az Adatfeldolgozók 

 

Az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen adatkezelési 

tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozónak minősül. 

 

II. Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés célja, az Adatkezelő és az Érintettek közötti megállapodás teljesítése, ezáltal a 

vásáron történő eredményes részvétel biztosítása, az Adatkezelő által ellátandó feladatok 

teljesítése. 

 

Adatkezelő a fentiekben foglalt tevékenysége során a kezelt adatokat gazdasági 

haszonszerzésre nem használja fel.  

 

III. A kezelt adatok köre 

 

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

teljesítse, az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli: 

 

a) Érintett teljes neve (egyéni vállalkozó esetében); 

b) Érintett székhelye (egyéni vállalkozó esetében); 

c) Érintett nyilvántartási száma (egyéni vállalkozó esetében); 

d) jogi személyt képviselő Érintett esetében az Érintett teljes neve; 

e) jogi személyt képviselő Érintett esetében az Érintett képviseleti minősége; 

f) a jelentkező, mint Érintett telefonszáma, e-mail címe (az e-mail címben esetlegesen 

megjelenő egyéb személyes adat); 

g) a jelentkező, mint Érintett kamarai tagság azonosító száma;   

h) a kiválasztott utazás és szállásigény módjának ténye; 

i) a vásáron szerepeltetni kívánt áru szabadszöveges megjelölésében esetlegesen megjelenő 

személyes adat;   

j) Érintett aláírása; 

k) Érintett bankszámlaszáma és a banki átutalás közleményében esetlegesen megjelenő 

személyes adatok; 

l) Érintett által megnevezett résztvevők teljes neve (szállás biztosítás szolgáltatás esetében); 

m) az Érintett által esetlegesen megjelölt, a megállapodás teljesítésével összefüggésben  

n) az Érintett EU COVID igazolványának, illetve a magyar hatóságok által kiállított 

védettségi igazolványának meglétére vonatkozó adat; 

o) a vásárra történő kiutazás megkezdésének időpontját megelőzően az Érintett által 

készíttetett, COVID19 fertőzőttséget vizsgáló PCR teszt negatív eredményére vonatkozó 

adat. 

 

A fenti személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. Az adatok 

kezelésének elmaradása azt eredményezné, hogy az Adatkezelő és az Érintett között létrejött 

megállapodás teljesítése ellehetetlenül. 
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IV. Az adatkezelés jogalapja 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjának a)-l) alpontjaiban megjelölt személyes adatok 

kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy 

az adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik 

fél. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjának m)-o) alpontjaiban megjelölt személyes adatok 

kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének f) pontja, tekintettel arra, hogy 

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

 

Az adatkezelés jogalapjára tekintettel Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjának 

i)-k) alpontjaiban megjelölt személyes adatok kezelésére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet 

készített, mely az Érintett számára az Adatkezelőnél elérhető. 

 

V. Adatkezelés időtartama 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes 

adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt személyes adatokat a 

jelentkezési lap Adatkezelő részére történő benyújtása valamint az Adatkezelő és a Jelentkező 

közötti írásbeli megállapodás megkötésének időpontjától számított 5 évig kezeli.  

 

Amennyiben a személyes adat számviteli bizonylat (bevételi pénztárbizonylat, banki átutalási 

jegyzék, számlakivonat) részeként jelenik meg, úgy az Adatkezelő az ilyen adatokat a 

számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig őrzi meg, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

169. §-ában foglalt kötelezés szerint. 

  

A fentiekben meghatározott időtartam elteltével Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok 

törléséről, mely a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus 

formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósul meg. 

 

VI. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 

 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.  

 

Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely 

az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez 

által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

 

Adatkezelő indokolt esetben a szállásfoglalással összefüggésben, egyéb jogszabályi 

kötelezettség teljesítése alapján, egyes személyes adatok tekintetében adattovábbítást végezhet 
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EGT tagállam részére, mely nem minősül harmadik országba történő adattovábbításnak, így 

különös szabályok alkalmazása sem indokol.     

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – magyarországi hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, 

jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az 

Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik 

személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait. 

 

VII. Az adatok megismerésére jogosultak köre és az adatok kezelésének módja 

 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt személyes adatokat a 

jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és a 

jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

 

Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az 

adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

 

Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokon automatizált adatkezelést, profilalkotást 

nem végez. 

 

A vásár megszervezésével, lebonyolításával összefüggésben az Adatkezelő a birtokába kerülő 

– a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt – személyes adatokat manuálisan 

kezeli, azokhoz csak az Adatkezelő főtitkára, valamint az általa meghatalmazott természetes 

személyek férnek hozzá és végeznek azokon adatkezelési műveleteket. 

 

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. 

 

Adatkezelő a jelen adatkezeléssel összefüggő személyes adatok papír alapon megjelenő 

formáját az Adatkezelő székhelyének zárható helyiségein belül irodabútorokban gyűjti és 

rendszerezi. A papír alapon tárolt adatok törlése az adathordozó fizikai megsemmisítésével 

történik. 

 

Adatkezelő az elektronikusan (a levező rendszerben) tárolt adatokat az iparági szabványnak 

megfelelő logikai és fizikai védelemmel ellátott számítógépes munkaállomásokon és 

adathordozókon tárolja. Az elektronikusan tárolt adatokat Adatkezelő a megőrzési időn túl a 

számítógépes rendszerekből visszaállítás lehetőségét kizáró módon törli.  

 

 

 

VIII. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben 

 

 

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

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 
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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 Adatkezelési 

Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet 

megkezdése előtt történő átadásával biztosítja. 

 

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

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

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. 

 

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

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

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. 

 

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

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

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 kezelték, 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. 

  

 

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

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

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

Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 

 

VIII.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

/Csak jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érvényesíthető./ 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben 

az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

IX. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat mindig nyitott, pontos és törvényes 

módon kezelje, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elektronikus formában a https://www.pmkik.hu weblapon érhető 

el, papíralapon az Adatkezelő székhelyén található meg. 

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adataihoz fűződő jogait az Adatkezelő 

megsértette, úgy jogosult panaszának kivizsgálása érdekében az Adatkezelő mindenkori 

főtitkárhoz fordulni. Az Érintett a panaszát az Adatkezelő más képviselőjénél is benyújthatja, 

aki gondoskodik a főtitkár vagy az általa ezen feladattal megbízott személy részére történő 

haladéktalan továbbításról. 

 

Adatkezelő a panasz közlését követően haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a panasz 

közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a panasz alapján tett 

intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek ténybeli és jogi indokairól.  

 

Amennyiben a panaszt az Adatkezelő megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a 

személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal érintett 

adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan személyt, 

illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították. 

 

Amennyiben Ön jogsérelmet tapasztal, kérjük, mindenekelőtt keresse a fenti elérhetőségen az 

Adatkezelő mindenkori ügyvezetőjét, mielőtt a szakhatósághoz, vagy bírósághoz fordulna. 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is lehet fordulni esetleges 

adatvédelemmel kapcsolatos jogsértés esetén, ahová panasz nyújtható be: Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) 

 

https://www.halasztelek.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Lehetősége van továbbá 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) nyújt be keresetet. 

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

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

 

Törökbálint, 2021. november 8. 

 

 

 Dr. Vincze Gábor s.k. 

 főtitkár 

 Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi  

 Kereskedelmi és Iparkamara  

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

