
Adatkezelési tájékoztató 
 

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényen és 
egyéb nyilvános eseményeken történő személyes adatokra kezelésére 

vonatkozóan 
 
Cél: A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: kamara) a gazdasági kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. törvényben és a kamara Alapszabályában meghatározott feladatok ellátása érdekében 
– így többek között vásárok, kiállítások, konferenciák és más rendezvények (a továbbiakban együtt: 
rendezvények) szervezése útján – segíti a Somogy megyében működő vállalkozásokat. Az érintett 
vállalkozás és képviseletében részt vevő magánszemély beazonosítása érdekében feltétlenül szükséges 
a rendezvényen résztvevő természetes személy alább meghatározott személyes adatainak a kezelése, 
A vállalkozás email címét a kamara a jövőben megrendezésre kerülő hasonló jellegű rendezvényekről 
való értesítés érdekében kezeli. A lent nevesített személyes adatok 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 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) 
értelmében személyes adatoknak minősülnek, ezért azok kezeléséhez az érintett hozzájárulása 
szükséges.  
 
Az adatkezelésre vonatkozó információkat a kamara Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 
tartalmazza, amely a www.skik.hu oldalon található.  
 
Adatkezelés jogalapja: önkéntes [a GDPR rendelet 6. cikk a) pontja] 
 
Adatkezelő: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (cím: 7400 Kaposvár, Anna. 6. adószám: 18761755-
2-14, Képviseli: Varga József, elnök) 
 
Adatfeldolgozó: Nincs 
 
Adattovábbítás címezettje: Nincs 

Adatkezelési folyamat: A kamara a meghirdetett rendezvényről szóló meghívókat megküldi azon 

vállalkozások email címére, amelyek korábban hírlevélküldés, illetve kapcsolattartás céljára megadták 

azokat a kamara részére. A meghívó mellékleteként csatolásra kerül az „Adatkezelési tájékoztató a 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényekre történő előzetes regisztráció 

érdekében” valamint jelen adatkezelési tájékoztató, mely dokumentumok tartalmazzák az 

adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat annak érdekében, hogy a résztvevő már a regisztráció 

előtt előzetesen el tudja dönteni, hogy a rendezvényen részt kíván-e venni és rendezvényen való 

részvétel feltételeként meg kívánja-e adni az a dokumentumokban feltüntetett személyes adatait. 

Amennyiben a vállalkozás képviseletében eljáró személy regisztrál és megjelenik a helyszínen úgy a 

rendezvényen a kamara által biztosított jelenléti íven meg kell adnia a lent nevesített személyes adatait 

a rendezvény helyszínén papír alapon úgyszintén biztosított jelen adatkezelési tájékoztató, valamint a 

kamara Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának átolvasása után. A személyes adatok 

megadásával és az aláírással a részt vevő önkéntesen és feltétel nélkül hozzájárul jelen adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakhoz.  

    

http://www.skik.hu/


Kezelt adatok:  

- vállalkozás képviseletében részt vevő nevem, aláírása, adott esetben tisztsége, beosztása 

(egyéni vállalkozó esetében adószáma) 

- Sajtónyilvános rendezvény esetében fénykép és/vagy videofelvétel készítése a rendezvénnyel 

összefüggésben történő felhasználás (pl. nyilvánosság tájékoztatása, kamara által 

szerkesztett újságban való cikk készítése) céljából. Profilalkotás érdekében nem kerül 

felhasználásra az érintett hang- és képmása. 

Tárolt adatok helye: a kamara székhelyén, zárt szekrényben vezetett nyilvántartásban, papír alapon 
 
Adattovábbítás címzettje(i): Nincs 
Adatkezeléshez, feldolgozáshoz, továbbításhoz szükséges nyilatkozatok megléte: az érintett 
hozzájáruló nyilatkozata 
 
Adatkezelés időtartama: jelen hozzájáruló nyilatkozat megadásának évét követő 5. év utolsó napjáig 
vagy az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig 
   
Adatok megsemmisítésének határideje: az adatkezelés időtartamát követő 30 napon belül 
 
Adatok megsemmisítésének módja: végleges törlés 

 

 


