
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 

Adatkezelési tájékoztató 
Kamara által szervezett rendezvényeken és egyéb nyilvános eseményeken történő személyes 

adatokra vonatkozó adattárolás tekintetében 
 
 

A cél: 
Az adatkezelés célja, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben és a Tolna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: kamara) Alapszabályában meghatározott kamarai 
feladatok ellátása érdekében egyebek mellett különböző kiállítások, vásárok, konferenciák és egyéb 
gazdasági rendezvények/események útján a Tolna megyében működő vállalkozásokat 
segítse/működésüket támogassa ezen rendezvények alkalmával beszerezhető információk, 
tájékoztatók által.  
Az érintett vállalkozás beazonosítása érdekében feltétlenül szükséges a rendezvényen részt vevő 
természetes személy alább meghatározott személyes adatainak a kezelése.  
A vállalkozás e-mail címét a kamara a jövőben megrendezésre kerülő hasonló jellegű 
rendezvényekről való értesítés érdekében kezeli.  
Az alábbiakban nevesített adatok az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú (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 szóló 
rendelet (általános adatvédelmi rendelet) értelmében személyes adatoknak minősülnek, ezért azok 
kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges. 
 
Amennyiben a vállalkozás képviseletében eljáró személy regisztrál és megjelenik a helyszínen, úgy a 
rendezvényen a kamara által biztosított jelenléti íven meg kell adnia az alábbiakban nevesített 
személyes adatokat. A személyes adatok megadásával és az aláírásával a résztvevő önkéntesen és 
feltétel nélkül hozzájárul a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz. 
 
Az adatkezelés elsődleges jogalapja: önkéntes 
 
Adatkezelő: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., adószám: 
18852307-2-17, képviseli: dr. Fischer Sándor 
 
Adatfeldolgozó: - 
 
Az érintett jogai: Az érintett, az a személy, akinek a személyes adatait a kamara kezeli 

a.) Kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést 
b.) Kérelmezheti azok helyesbítését 
c.) Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, illetve kérelmezheti azok törlését 
d.) Gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat digitalizált formában megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

 
Adatokhoz való hozzáférés: 
A rendezvényre feliratkozás/jelentkezés adatait csak az adott rendezvényt/eseményt kezelő 
személyek jogosultak megismerni. A kamara nem adja át a rögzített adatait harmadik 
személynek/személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés. 
 
Kezelt adatok: Érintett vállalkozás neve, címe, kapcsolattartó neve, esetleg beosztása, e-mail címe, 
telefonszáma 



 
Tárolt adatok helye: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., 
központi szerver és/vagy papírlapú nyilvántartás projektdossziéban) 
 
Adatkezelés időtartama: az adatokat a jelen hozzájáruló nyilatkozat megadásának évét követő 5. év 
utolsó napjáig vagy visszavonásig tároljuk, ezt követően azok törlésre kerülnek a rendszerből. 
 
Adatok megsemmisítésének határideje: a leiratkozást követő 30 napon belül. 
 
Adatok megsemmisítésének módja: végleges törlés 
 
Tájékoztatjuk, hogy a kamaránk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes 
adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása 
ellen. 
Jelen tájékoztató összhangban van az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú (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 szóló 
rendelettel (általános adatvédelmi rendelet), valamint a kamara Adatkezelési és Adatvédelmi 
Szabályzatával és kifejezetten a személyes adatok kezelésére fókuszál. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információkat a kamara Adatkezelési és Adatvédelmi 
Szabályzata tartalmazza, amelyet a www.tmkik.hu oldalon érhet el. 

http://www.tmkik.hu/

