ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A „Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny” elnevezésű verseny írásbeli fordulójának
közös adatkezelője:
-

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5., képviseli: Tóth Zsolt, titkár,
elérhetősége: bmkik@bmkik.hu; 66/324-976 (116-os mellék), adatvédelmi tisztviselő: Novodomszki Orsolya,
elérhetősége: adatvedelem@bmkik.hu; 66/324-976 (112-es mellék) (továbbiakban BMKIK)

-

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., képviseli: Dr. Parragh László - elnök;
Dunai Péter – főtitkár, elérhetőségük: mkik@mkik.hu, 1/ 474-5100, adatvédelmi tisztviselő: dr. Tóta
Krisztián, elérhetősége: dpo@mkik.hu; 1/474-5194 (továbbiakban MKIK)

(továbbiakban Adatkezelő)
A személyes adatok kezelésének célja a verseny szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás
szervezési változások esetére.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.
A rendezvénnyel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái: jelentkező családi és utóneve, születési családi és
utóneve, oktatási azonosítója, anyja születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, tanult idegen nyelv, e-mail címe,
telefonszáma, oktatási intézmény adatai, gyakorlati oktató neve, telefonszáma, e-mail címe, gyakorlati képzőhely
nyilvános adatai, telefonszáma, a jelentkező aláírása, oktatási intézményvezetőjének aláírása, gyakorlati képző
aláírása.
A személyes adatok címzettjei: a BMKIK szakképzési osztályvezetője, ügyintézője, informatikusa, az MKIK
ellenőrzésre felhatalmazott ügyintézői, az MKIK oktatási és képzési igazgatója, feladatában címzett ügyintézője.
A személyes adatok kezelése elektronikusan és papír alapon történik. A papír alapú adatkezelés helye a BMKIK
székháza és az MKIK irattára. Az elektronikus adatkezelés az MKIK által üzemeltetett www.szakmasztar.hu
weboldalon történik.
Az adatkezelés időtartama: a BMKIK a személyes adatokat a jelentkezési lap beérkezésétől a versenyfordulót követő
7. napig kezeli. Az adatkezelés a továbbiakban az MKIK-nál történik.
Az Adatkezelő a versenyen fotókat, mozgókép felvételeket készíthet, amelyeket felhasználhat PR és marketing
céljaihoz, és amelyhez adatfeldolgozót vehet igénybe.
A személyes adatok vonatkozásában adattovábbítás harmadik országba nem történik.
Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésük korlátozását, adatai törlését.
A hozzájárulás elmaradása esetén az érintett nem tud részt venni a versenyen.
Az érintett a hozzájárulását a GDPR-ban részletezett feltételekkel, a BMKIK-hoz intézett írásos formában bármikor
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett a személyes adatai kezelése vonatkozásában panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy az illetékes törvényszékhez
fordulhat.

