Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési
tájékoztató
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.,
„Testület”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön
kapcsolattartási adatait:

1. Az adatkezelés célja és jogalapja
A Testület a személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a Testület jogos érdeke (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679.
számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése f). A Testület jogos érdeke, hogy
•

a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner
részéről a kapcsolattartásra jogosulttal,

•

a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével,

•

a Testület tagjai által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást nyújtson,

•

a Testület tagjai részére a Testület tevékenységével, rendezvényeivel kapcsolatos
tájékoztatást nyújtson.

2. Személyes adatok címzettjei
A kapcsolattartási adatokat a Testület a következő személyek részére teszi hozzáférhetővé:
•

a levelezőrendszerében rögzített kapcsolattartási adatok esetén a levelezőrendszerének
üzemeltetője: Silver Frog Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1133 Budapest, Pannónia u 102.; cégjegyzékszám: 01-09-906471).

3. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított 8. év eltelte, amennyiben
szerződéskötésre nem került sor, akkor a rögzítést követő 8. év eltelte.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A
személyes
adatai
kezelésével
kapcsolatban
a
Testülettel
a
swedishchamber@swedishchamber.hu e-mail címen vagy a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
címre küldött postai levélben veheti fel a kapcsolatot.
Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

4.1

Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Testülettől arra vonatkozóan, hogy
kezeli-e az Ön személyes adatait.

4.2

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a Testülettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön
pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

4.3

Törléshez való jog
A Testület az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

1

A Testület a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok
kezelését előíró, a Testületre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetőleg
(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a Testület indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait,
ha (i) a Testületnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból
gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével
kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a
személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Testület jogi kötelezettsége
teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

4.4

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Testületet, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes
adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
vagy (iii) a Testületnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége,
azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a
személyes adatok korlátozását igényli.

4.5

Tiltakozáshoz való jog
Érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdeken alapuló esetén Ön bármikor
tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

5. Adatvédelmi tisztviselő
A Testület adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

6. Jogsértés esetén tehető lépések
6.1

Amennyiben álláspontja szerint a Testület megsértette a jogait a személyes adatok
kezelése
során,
akkor
lépjen
kapcsolatba
a
Testülettel
a
swedishchamber@swedishchamber.hu e-mail címen vagy a 1027 Budapest, Kapás utca
6-12. címre küldött postai levélben.

6.2

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a
hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Cím:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
A Testület a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési
tájékoztatót a tájékoztató Testület honlapján nyilvánosságra hozott tájékoztatóban megadott
naptól kell alkalmazni.

Hatályos 2020. november 1. napjától
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