ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ
Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban GYMSM KIK, vagy Adatkezelő)
számára. A GYMSM KIK, az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi
személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton
vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.
A kérdőív kitöltése során az elektronikusan megadott személyes adatokat a GYMSM KIK
kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül
történő kérdőív kitöltés során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő
nem felel.
1. Adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSM KIK)
Adószáma: 185291862-08
Elérhetőségei:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a
E-mail: gazdasagelemzes@gymskik.hu
Telefon: +36 96 520 248
Honlap: www.gymskik.hu
Képviselője: Kalmárné Dr. Hollósi Erika, kamarai titkár
Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:
E-mail: adatvedelem@gymskik.hu
Posta: 9001 Győr, Pf. 673
Személyesen: 9021 Győr, Szent István út 10/a
Adatvédelmi tisztviselő:
Eőry-Reuter Petra
E-mail: adatvedelem@gymskik.hu
Telefonszáma: +36 96 520 215
2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és
tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:





Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, 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 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.).
Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja: kérdőíves kutatás, kutatási adatbázis építése.
Ezen belül az adatkezelés célja:





Kutatáshoz használható adatállomány építése
Célcsoportok összeállítása, vagyis annak meghatározása, hogy valamely Kutatásban
kik szerepeljenek érintettként
Kérdőívek és egyéb kutatási módszerek összeállítása
Kutatás eredményeinek értékelése, ellenőrzése, kontroll

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.
4. Az adatkezelés jogalapja




Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A
hozzájárulás megadása a kérdőív kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elolvasásával
és elfogadásával történik meg.
A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a kérdőív kitöltésének és
beküldésének feltétele.

5. A kezelt adatok köre
A következő személyes adatokat kezeljük: kitöltő neve, pozíciója, vállalkozás megnevezése.
6. Az adatkezelés időtartama





Összességében, alapesetben, a kérdőív beérkezését követően a kapcsolódó személyes
adatokat 90 napig kezeli az Adatkezelő.
Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 90. napot megelőzően visszavonja, úgy
az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A
Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy
postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 30 napon belül intézkedik a
személyes adatok törléséről.
A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Az érintettek köre
GYMSM KIK kérdőíves felmérésében résztvevő gazdálkodó szervezetek munkatársai,
kapcsolattartói.
8. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az
alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:


Hozzáférési jog: A kérdőívet kitöltők tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes
adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az





elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról
és címzettjéről.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,
amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy pontatlanok.
Törléshez való jog: A kérdőívet kitöltők bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez
történt hozzájárulásukat, kérhetik személyes adataik törlését.
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes
adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást a GYMSM KIK a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak
akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a
jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
9. Az adatok megismerése
Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által
gazdaságelemző munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, az adatkezelő képviselője és
amennyiben szükséges az adatvédelmi tisztviselő, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és
mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.
10. Adatbiztonság
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a GYMSM KIK
munkavállalói jogosultak, feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.
A GYMSM KIK a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan,
kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik
személynek nem adja át. A GYMSM KIK a személyes adatokat a székhelyén található
szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más cég
szolgáltatásait nem veszi igénybe. A GYMSM KIK informatikai biztonsági intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy az érintettek által megadott személyes adatokat védje többek között a
jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
11. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

