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A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) elkötelezett a személyes
adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.

Jogszabályi háttér
A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) 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)
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Bevezetés

A Kamara adatleltárának elkészítésekor összegyűjtötte azokat a tevékenységtípusokat, melyek
keretében személyes adatok kezelése is történik. Az alábbiakban ezen tevékenységtípusok
mentén tájékoztatjuk Önt az adatkezelés módjáról.
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1. Vállalkozások nyilvántartása
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
telefonszám
aláírás
lakcím

Adatkezelés célja
A kamarai törvény választójogi
névjegyzékének nyilvántartása.
Iktatás támogatása.
Gazdaságfejlesztési tevékenységhez
kapcsolatfelvétel.

Az adatok forrása




A vállalkozás kitölti a regisztrációs lapot( online/papír alapon).
Az MKIK által az Igazságügyi Minisztériumtól megvásárolt
(kényszerregisztráció).
Nyilvános források.

adatbázisból

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogi kötelezettség teljesítése” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
A kamarai törvényben meghatározott időtartam.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
A Kamara nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a
hatósági megkeresés.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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2. Önkéntes kamarai tagsági jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartás
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
telefonszám
aláírás
lakcím
egyéb

Adatkezelés célja
A tagsági jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek érvényesítése.

Az adatok forrása



Tagfelvételi kérelmek.
Az érintettől postai úton, emailen, telefonon keresztül, vagy személyesen érkező adatok.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogi kötelezettség teljesítése” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés” és/vagy „érintetti
hozzájárulás”..
Az adatkezelés időtartama:
A kamarai tagsági jogviszony fennállásának végéig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
A Kamara nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a
hatósági megkeresés.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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3. Vállalkozói ajánlatkérések/szerződések
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
telefonszám
aláírás
adószám
lakcím
bankszámlaszám
nyilvántartási szám

Adatkezelés célja
A felek közötti jogviszony tartalmának
megállapítása, és a szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése, jogok
érvényesítése.

Az adatok forrása



Beérkező árajánlatok, vállalkozói szerződések.
Nyilvános források.

Az adatkezelés jogalapja:
„Szerződéskötés” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
A szerződés időtartamáig, valamint a Kamara Iratkezelési szabályzatában meghatározott
időpontig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
A Kamara nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a
hatósági megkeresés.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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4. Megbízási szerződések /ajánlatkérések magánszemélyektől
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
születési név
lakcím
email cím
születési hely
születési idő
édesanyja neve
TAJ száma
adóazonosító
bankszámla száma
forgalmi engedély
kötelező felelősségbiztosítás
jogosítvány
törzskönyv
főállású munkahely neve
főállású munkahely címe
nyugdíjas törzsszám
nyugdíjba vonulás dátuma

Adatkezelés célja
A felek közötti jogviszony tartalmának
megállapítása, és a szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése, jogok
érvényesítése.

Az adatok forrása



Beérkező árajánlatok, vállalkozói szerződések.
Nyilvános források.

Az adatkezelés jogalapja:
„Szerződéskötés” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
A szerződés időtartamáig, valamint a Kamara Iratkezelési szabályzatában meghatározott
időpontig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
A Kamara hatósági megkeresésre, illetve az alábbi szervezeteknek adja át az adatokat:
 Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
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A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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5. Önéletrajzok jelentkezőktől
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
Önéletrajzban
szereplő
személyes információ.

Adatkezelés célja
bármilyen Az új munkavállaló kiválasztása.

Az adatok forrása


Konkrét álláshirdetésre vagy spontán megküldött önéletrajzok papír alapon vagy
elektronikusan.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés” és/vagy „érintetti hozzájárulás”.
Az adatkezelés időtartama:
Konkrét álláshirdetésre érkezett önéletrajz esetén 6 hónap. Spontán érkezett önéletrajzok esetén
nem történik tárolás.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
A Kamara nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a
hatósági megkeresés.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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6. Kamarai tisztségekkel / küldöttgyűléssel összefüggő nyilvántartások
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
születési hely
születési idő
anyja neve
lakcíme
email cím
telefonszám
forgalmi engedély
kötelező felelősségbiztosítás
aláírás

Adatkezelés célja
Törvényi kötelezettség teljesítése,
költségtérítéshez kapcsolódó igazolás.

Az adatok forrása





A tisztséget/küldötti mandátumot elfogadó nyilatkozatok.
Költségelszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok.
Belső adatbázisok.
Nyilvános források.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogi kötelezettség teljesítése” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
A Kamara Iratkezelési szabályzatában meghatározott időpontig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
A Kamara hatósági megkeresésre, illetve az alábbi szervezeteknek adja át az adatokat:
 Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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7. Magánszemélyektől
részükre

érkező

megkeresések/szolgáltatások

teljesítése

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
Spontán megkeresés esetén az adatokra a
PBKIK-nak nincs ráhatása.
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
adatok:
név
cím
email
telefonszám

Adatkezelés célja
Szolgáltatás nyújtása, megkeresés
megválaszolása.

Az adatok forrása



Magánszemélytől érkező megkeresés.
Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogi kötelezettség teljesítése” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés” és/vagy „az érintett
hozzájárulása”.
Az adatkezelés időtartama:
A Kamara Iratkezelési szabályzatában meghatározott időpontig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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8. A Kamara által működtetett klubok
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
telefonszám
aláírás
fénykép (nem portré)

Adatkezelés célja
Kapcsolattartás a tagsággal, szolgáltatás
igénybevételének pénzügyi teljesítése,
események dokumentálása.

Az adatok forrása


A klubok online vagy papír alapú belépési nyilatkozatai.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogi kötelezettség teljesítése” és/vagy „jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
A klubtagság végéig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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9. Protokoll és sajtólista
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
cím

Adatkezelés célja
Tájékoztatás.

Az adatok forrása


Nyilvános, hivatalos források.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett magánszemély megbízatásának időtartama végéig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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10. Pályaorientációs együttműködők listája
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
telefonszám
cím

Adatkezelés célja
Tájékoztatás.

Az adatok forrása


Nyilvános, hivatalos források.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett magánszemély megbízatásának időtartama végéig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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11. Dél-Dunántúli Építőipari Klaszter menedzselése
A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A személyes adat típusa
név
email cím
telefonszám
cím

Adatkezelés célja
A klaszter munkájának szervezése, a tagok
számára szolgáltatások nyújtása.

Az adatok forrása


A belépési nyilatkozat.

Az adatkezelés jogalapja:
„Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés”.
Az adatkezelés időtartama:
A tagság fennállásának végéig.
Az adatokhoz való hozzáférés:
Az adatokat a Kamara munkatársai jogosultak megismerni.
Adatbiztonsági intézkedések
A Kamara az adatok tárolására a PEAS és IKIR vállalatirányítási rendszereket, a Novitax
programot és papír alapú dokumentumok esetében a kamara irattárát használja.
A Kamara az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja,
részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:
 CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok)
A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
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Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai








hozzáférés joga
a helyesbítés joga
a törléshez való joga
az adat kezelésének korlátozásához való joga
a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
az adathordozhatósághoz való joga
tiltakozáshoz való joga

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön
bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak
gyakorlásával kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)

