Adatkezelési tájékoztató
az „Építőmérnök 200” c. rendezvénysorozathoz kapcsolódó adatkezeléshez
1. Adatkezelő megnevezése
Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: Kamara)
Székhely:
Postacím:
Email:
Telefon:
Honlap:

1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
1450 Budapest, Pf. 92.
info@mmk.hu
+36 1 4557080
https://mmk.hu
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az „Építőmérnök 200” c. rendezvénysorozathoz kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi
jogszabályok vonatkoznak:
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.):
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
− az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU Rendelete 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, a továbbiakban: GDPR):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
3. Az „Építőmérnök 200” c. rendezvénysorozatra való regisztrációhoz kapcsolódó
adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
Név
Kamarai azonosító

Cég / szervezet neve

az adatkezelés célja
A családi és utónevének megadására az Ön
megfelelő beazonosítása, illetve az Önnel
való kapcsolattartás érdekében van szükség.
A kamarai azonosítót nem szükséges
megadnia, azonban amennyiben ezt
megteszi, abban az esetben ezt az adatot az
Ön könnyebb és egyszerűbb azonosítására,
továbbá a kamarai tagok és nyilvántartottak
számára adható díjkedvezmény jóváírására
használjuk.
A cég vagy szervezet nevét nem szükséges
megadnia, azonban amennyiben ezt
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Email cím

Telefonszám

Számlázási adatok
− Számlázási név
− Számlázási cím
− Adószám (cég esetében)

megteszi, abban az esetben ezt az adatot az
Ön pontosabb azonosítása érdekében
használjuk.
Az e-mail cím a Kamara és az Ön közötti
kapcsolattartás célját szolgálja, erre küldjük
például a rendezvényre való regisztráció
befogadásáról szóló visszajelzésünket, illetve
tájékoztatást a rendezvénysorozat további
eseményeiről.
A telefonszám a Kamara és az Ön közötti
kapcsolattartás célját szolgálja, ezen
keressük Önt például abban az esetben, ha a
regisztráció során egyeztetendő kérdés merül
fel.
Számlázási
adatait
a
számviteli
jogszabályoknak való megfelelés érdekében,
a részvételi díjról szóló számla kiállításához
használjuk fel.

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a számlázási adatok tekintetében a
Kamarára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
3.3. Az adatkezelés időtartama
A Kamara a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az
info@mmk.hu vagy az adatvedelem@mmk.hu e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja. Amennyiben az Ön részére kiállításra került a részvételi díjról szóló számla,
úgy a számla egy példányát, illetve a számlázási adatait a hozzájárulása visszavonása esetén a
számviteli jogszabályokban rögzített határidőig továbbra is megőrizzük.
4. Az adatokhoz való hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Kamara munkatársai férhetnek hozzá a feladataik
ellátása érdekében. Így például a Kamara konferencia szervezéssel foglalkozó munkatársa az
ügykezelés érdekében megismeri az Ön személyes adatait. Emellett a Kamara számviteli
feladatait ellátó munkatársak és könyvelők szintén megismeri az Ön személyes adatait is, ha az
Ön részére számlát állítunk ki.
A Kamara csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más szervek számára. Így például,
amennyiben
− a rendezvény biztonságát felügyelő valamely rendőrségi szerv (például a köztársasági
elnök védelmét ellátó készenléti rendőrség) ezt kéri,
− vagy például számlázási adatai esetében amennyiben ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
ilyen irányú megkeresése vagy ellenőrzése szükségessé teszi.
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5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Kamarától, hogy a Kamara tájékoztassa:
− milyen személyes adatait,
− milyen jogalapon,
− milyen adatkezelési cél miatt,
− milyen forrásból,
− mennyi ideig kezeli,
− a Kamara kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Kamara az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Kamara
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy
postai elérhetőségét). A Kamara a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön
által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Kamarától a személyes
adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Kamara abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a
személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számlák megőrzésére
vonatkozó, jogszabályban foglalt határidő nem telt le.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Kamara az Ön kérelmét legfeljebb 30
napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
5.4. A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait
a Kamara zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az
adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a
adatait a Kamara jogellenesen kezelte, azonban az Ön által ez ügyben kezdeményezett hatósági
vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy ezeket az adatokat a Kamara ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Kamara tovább tárolja a személyes
adatot, ezt követően törli az adatokat.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ha a Kamara személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Kamara
hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
Nem tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor, ha a Kamara kizárólag jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez kezeli az adatait.
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6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
6.1. Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén hatósági eljárást kezdeményezhet a Kamara
ellen. Ehhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságot tudja megkeresni. A hatósági
ügyindítás részletes feltétleit, illetve a hatóság elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu/
honlapon.
6.2. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Kamara
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek
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