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Adatvédelmi nyilatkozat 

Az Ön személyes adatainak kezelése 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 (EU) 2016/679 számú rendelettel, azaz a 

GDPR-ral összhangban történik. 

Az adatkezelésért a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

továbbiakban: BKIK) felel. 

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 számú rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) 

pontja, mert az adatkezelésre közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához van szükség és a GDPR 

ugyanezen 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (azaz hogy Ön kifejezetten hozzájárult a nem 

kötelező személyes adatainak kezeléséhez). 

Az adatkezelés célja, hogy pályázatának elbírálására sor kerülhessen, továbbá kollégáink 

kapcsolatba tudjanak lépni Önnel, valamint a pályázatból finanszírozott eseményen Önről 

készült fotó publikálására a közösségi média felületeinken sor kerülhessen.  

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük: a fent említett célból kötelező megadni a 

vezetéknevet, az utónevet, az e-mail-címet, a telefonszámot, a vállalkozás nevét és a 

postacímet. 

Ezen kívül az alábbi nem kötelező személyes adatokat is gyűjtjük: a vállalkozás típusa, mérete 

és az üzleti ágazat megnevezése. A weboldal címét (ha van) csak akkor kezeljük, ha Ön ehhez 

előzetesen kifejezetten hozzájárul. 

A személyes adatok címzettjei a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai és tagjai. 

A BKIK együttműködő partnerei csak a kérést kapja meg, a vállalat adatait és a személyes 

adatokat nem. Az említett információkat megkaphatják a magyar jog alapján ellenőrzési vagy 

vizsgálati feladattal megbízott szervek (pl. ellenőrző szervek, az ügyészség stb.). Szükség 

esetén, az itt ismertetett célból harmadik felek, pl. a BKIK-val szerződéses kapcsolatban álló 

külső szolgáltatók is hozzáférhetnek az Ön adataihoz. 

Személyes adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek nem adunk át. 

Az érintettek személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra (pl. 

profilalkotás). 
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Az Ön személyes adatait az űrlap beküldésétől számítva legfeljebb 5 évig őrizzük meg, utána 

töröljük őket. 

Önnek joga van betekinteni személyes adataiba, és az ott található helytelen vagy hiányos 

adatok javítását kérni. Önnek (adott esetben) joga van ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozását 

kérje, vagy hogy kifogást emeljen az adatkezelés ellen. Ön másolatot is kérhet az 

adatkezelőnél tárolt személyes adatairól, valamint kérheti a személyes adatai törlését is. Ha 

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A 

hozzájárulás visszavonásával az előzőleg végrehajtott adatkezelés jogszerűsége nem 

kérdőjelezhető meg. 

Ha Ön élni szeretne a fenti jogok valamelyikével, kérését indokolatlan késedelem nélkül, és 

legfeljebb egy hónapon belül fel kell dolgozni. 

Ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, 

forduljon a BKIK adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen: dpo@bkik.hu vagy 

info@bkik.hu  

1. A 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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