Adatkezelési tájékoztató
a SkillsHungary alumni klubhoz kapcsolódóan
1.

Az adatkezelőnek és képviselőjének neve és elérhetőségei:
-

2.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
-

3.

Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Nyilvántartási szám: 01-03-0000006
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai Péter - főtitkár
Adószám: 18068265-2-41
Telefonszám: +36-1-474-5100
E-mail: mkik@mkik.hu

Név: dr. Tóta Krisztián - jogtanácsos
Telefonszám: +36-1-474-5194
E-mail: dpo@mkik.hu
A személyes adatok kezelésének célja:

A SkillsHungary alumni klub (a továbbiakban: Klub) létrehozásának célja, hogy érdekes,
hasznos információkat nyújtson mindazon jelenlegi és korábbi WorldSkills, EuroSkills
versenyzőknek, szakértőknek, egyéb szerepkörben mindezekhez kapcsolódó személyeknek,
akiket érdekel a nemzetközi versenyek világa. A Klub keretében az adatkezelő MKIK online
oszt meg izgalmas magyar és nemzetközi híreket a versenyekkel kapcsolatosan, illetve
értesítést küld a program életének fontos eseményeiről, és a következő generáció sikereiről.
Az érdekességeket az MKIK e-mailben küldi meg, évente körül-belül 4 alkalommal.
4.

A kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím
5.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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
rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) 6. § (1) bekezdés 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az érintett
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Az MKIK tájékoztatja, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján a hozzájárulás bármikor
visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
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6. A személyes adatok kezelésének címzettjei:
Az MKIK-nak versenyszervezési feladatokat ellátó referensei, alkalmazottai.
7. A személyes adatok kezelésének időtartama:
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása jogának gyakorlása egyidejűleg az érintett
klubtagságának megszűnésével is jár.
8. Az érintett jogai:
Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk), azok helyesbítését (GDPR 16. cikk),
törlését (GDPR 17. cikk), kezelésüknek korlátozását (GDPR 18. cikk), továbbá megilleti az
adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk).
9. A panasz benyújtásának joga:
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem, esetén
a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be.
A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:
- Név: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
- Telefon: +36-1-391-1400
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A panasztételhez való jog sérelme nélkül az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
10.

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

Az érintett nem kap tájékoztatást, értesítést a nemzetközi versenyek világáról, az MKIK online
nem oszt meg vele izgalmas magyar és nemzetközi híreket a versenyekkel kapcsolatosan,
illetve nem küld neki értesítést a program életének fontos eseményeiről, és a következő
generáció sikereiről.

11.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem merül fel.
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12.

16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezelése

Az MKIK tájékoztatja az érintettet, hogy a közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése
akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek
esetén a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

