TÁJÉKOZTATÁS
személyes adatok kamarai védnöki tábla minősítéssel és ellenőrzéssel összefüggő kezeléséről
A három Balaton-parti megye – Somogy, Veszprém és Zala – kereskedelmi és iparkamarái
együttműködési megállapodás keretében a három megyében működő melegkonyhás vendéglátóipari
üzletek, cukrászdák, kávéházak és koktélbárok minősítését és védnöki táblával való ellátását végzik.
A személyes adatok kezelője: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti
tér 1.), Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor út 24.), Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamara (7400 Kaposvár, Anna u. 6.)
A személyes adatok kezelésének célja: a kamarai védnöki táblára jelentkezett vendéglátóhely
minősítésének elvégzése.
Az adatkezelés jogalapja: a védnöki tábla minősítést kérő gazdálkodó szervezet alkalmazottjának
hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: üzletvezető neve, telefonszáma, amelyek a minősítéshez
elengedhetetlenül szükségesek.
Az adatok címzettjei: az adatokat adatfeldolgozónak nem adjuk át. Az adatokat kizárólag a három
megyei kamara erre felhatalmazott munkatársai, illetve a minősítésben résztvevő szakértői bizottság
tagjai ismerhetik meg.
Az adatkezelés időtartama: A kamarák a személyes adatokat az adatfelvételtől számított 5 évig őrzik
meg.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az adatkezelő minden szükséges technikai és
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó
fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.
Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések:
 A kamarák rögzítik, hogy a minősítési rendszer működtetése kapcsán megszerzett személyes
adatokat közösen kezelik azáltal, hogy az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg.
 Mindegyik kamara köteles a saját illetékességi területén székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetet vagy érintett természetes személyt az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatni a következőkről:
 A közös adatkezelés ténye és feltételei.
 Annak hangsúlyos közlése, hogy az érintetteket melyik fél tájékoztatja, az érintettekkel melyik
fél tart kapcsolatot.
 A 2016/679. sz. EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 13. és
14. cikkeiben említett információk, valamint az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos,
GDPR szerinti jogai.
 Az érintettel szemben az adatkezelés jogszerűségéért egyetemleges felelősséget vállalnak a
kamarák. Amennyiben az adatkezelés jogszerűtlensége vagy a GDPR szabályainak megsértése
valamelyik kamarának a jelen címben meghatározott kötelezettsége megsértésére vezethető
vissza, úgy e kamara köteles helytállni az érintettel szemben, s köteles viselni a jogellenes
adatkezelésből eredő hátrányos következményeket.
 A kamarák a jelen cím lényegi részét képező pontokat az érintett rendelkezésére bocsátják a közös
adatkezelés során.
Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
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