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1 Kinek az adatait dolgozzuk fel, és milyen módon? 

1.1 Tagok, az ő alkalmazottaik és testületi tagjaik 

A tagok támogatásával és kezelésével, valamint a tagjaink érdekképviseletével és tájékoztatásával 

kapcsolatban kezeljük az Ön – mint tag (a korábbi tagokat is beleértve) vagy egyik tagunk alkalmazottja 

vagy testületi tagja (kiváltképp ügyvezető, elnök vagy felügyelőbizottsági tag) – bizonyos személyes 

adatait. 

 

Az Ön személyes adatainak kezelésének módját ebben az 1.1-es bekezdésben mutatjuk be. Az alábbi 2. 

és 3. fejezetben emellett a nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatos jogairól tájékozódhat. 

 

1.1.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

Az 1. mellékletben megnevezett adatait („Az Ön adatai”) a következő célokból kezeljük: 

 

 tagjegyzék és statisztikák vezetése; 

 tagjaink érdekeinek képviselete az 1998. évi gazdasági kamarai törvény értelmében 

(Wirtschaftskammergesetz, „WKG”); 

 közreműködés statisztikai kimutatásokban és adatgyűjtésekben; 

 tanácsadás, tájékoztatás és támogatás a tagjaink számára jogi és (kül)gazdasági esetekben; 

 hatóságok és tagok támogatása információ átadásával (pl. tagság idejéről, teljesített képzésekről 

készült igazolások kiállításáról stb.); 

 tájékoztató és továbbképzési rendezvények szervezése (a meghívásokkal, a jelenléti ívek és 

jegyzőkönyvek vezetésével bezárólag); 

 információ közzététele hírlevelünkön valamint publikációinkon keresztül; 

 hirdetések és PR-tevékenység; 

 felvétel az üzleti partnerek adatbázisába; 

 a webhelyünkön kínált szolgáltatások és termékek biztosítása, amennyiben webhelyet 

üzemeltetünk; 

 egyéb tevékenységek a tagok kezelésével és az érdekképviselettel a WKG és a hozzá kapcsolódó 

rendeletek értelmében; 

 díjak és tagsági díjak kiszámításával és beszedésével kapcsolatos feladatok teljesítése a WKG 

szerint; 

 gazdasági kamarai választások lebonyolítása; 

 egyéb jogi kötelezettségek teljesítése, kiváltképp a WKG szerint. 

 

Amennyiben az Ön személyes adatait az Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich, 

WKÖ) vagy valamelyik szövetségi tartományi kamara kezeli, az adatok kezelése emellett a következő 

célokból is történik: 

 

 jelentések, szakvélemények és javaslatok készítése tagjaink ügyeiről a hatóságoknak és 

jogalkotó testületeknek; 

 a gazdaság előmozdítása, kiváltképp képzések és továbbképzések biztosításával, valamint 

általános, műszaki és vállalati gazdasági tevékenységek ösztönzése a megfelelő intézményeken 
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keresztül, különös tekintettel a gazdaságfejlesztési intézetekre (a WKG 19. § 1. fejezet 4. pontja 

értelmében); 

 képviselők küldése más testületekhez és szervekhez; 

 tagok küldése törvényesen bejegyzett tanácsadó testületekhez, hatóságokhoz és egyesületekhez; 

 támogatás és fejlesztés kezelése. 

 

Amennyiben az Ön személyes adatait egy szakszervezet kezeli, az adatok kezelése emellett a következő 

célokból is történik: 

 

 a tagok gazdasági, szociális és humanitárius ügyeinek támogatása, a közösségi szellem és a 

márkáról alkotott kép erősítése; 

 a tagok esélyegyenlőségének biztosítása a gazdasági versenyben, különös tekintettel a 

jogosulatlan iparűzés megakadályozására; 

 együttműködések és közösségi tevékenységek támogatása, különös tekintettel a beszerzési és 

gazdasági szövetkezetekre, valamint a piacra és a jövő felé forduló márkakoncepciók 

fejlesztésére; 

 kollektív szerződések tárgyalása és megkötése; 

 a köz- és magánoktatás támogatása a tagok érdekében, a tagok és az ő alkalmazottainak 

képzésének és továbbképzésének támogatása és a szakoktatás támogatása. 

 

Ezeket az adatokat az Ön tagságának keretein belül, illetve az egyik tagunknál történő szolgáltatással 

kapcsolatban gyűjtjük. Az adatokat vagy Ön bocsájtja rendelkezésünkre (például e-mailben vagy más 

kommunikációs csatornán keresztül), vagy mi gyűjtjük be őket (például tanácsadói megbeszélések, 

események lebonyolítása stb. során). Ezenkívül nyilvános nyilvántartásokból és forrásokból szerzünk 

üzleti adatokat. 

 

Olyan esetekben, amikor adatainak megadására kérjük, ez alapvetően önkéntes alapon történik. Azonban 

a tagok kezelésének, az érdekképviseletnek és az információ- és eseménymenedzsmentnek, valamint az 

ezekhez kapcsolódó külső és belső kommunikációnak a különböző folyamatai elhúzódnak vagy 

lehetetlenné válnak, ha Ön nem adja meg ezeket a személyes adatokat. Ha az Ön adatainak 

rendelkezésre bocsátása bizonyos esetekben jogilag kötelező, külön felhívjuk rá a figyelmét. 

1.1.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban a WKG szerint 

hatályosak, az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja 

szerint; 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy hatékonyan alakíthassuk ki tagjaink kezelését, az információ- és 

eseménymenedzsmentet, valamint az ezekkel kapcsolatos belső és külső kommunikációt; 

 egyes esetekben: az Ön beleegyezése a személyes adatainak kezelésébe (GDPR 6. cikk 1. bek. a) 

pont vagy 9. cikk 2. bek. a) pont). 

1.1.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön adatait a következő feleknek továbbítjuk: 
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 üzleti szervezetek; 

 gazdasági kamarai tagok; 

 bíróságok és közigazgatási hatóságok; 

 közjogi testületek a feladataik teljesítésével kapcsolatban (pl. társadalombiztosítási szervek, 

érdekképviseletek, helyi hatóságok); 

 jogi tanácsadói és támogatói szakmák képviselői (pl. ügyvédek, jegyzők, könyvvizsgálók); 

 pénz- és hitelintézetek a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához; 

 gazdasági kamarai választói csoportok; 

 egyesületek és szövetségek a gazdasági érdekek és rendek gyakorlásához (pl. tisztességtelen 

verseny elleni érdekvédelmi szövetség); 

 AMS (osztrák munkaerőpiaci szolgálat) a támogatási tevékenységek kezeléséhez; 

 bárki, aki érdeklődik a tagok adatai iránt, az Ön beleegyezésével, kivéve ha már korábban 

engedélyezett módon nyilvánossá tett adatokról van szó, vagy a továbbítás a gazdasági 

tevékenységek ösztönzését szolgálja; 

 törvényesen bejegyzett tanácsadó testületek, hatóságok és egyesületek, amelyekbe tagokat 

küldünk; szerződő felek, akiket szolgáltatások teljesítésére veszünk igénybe; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 külsős IT-szolgáltatók. 

1.1.4 Tárolás időtartama 

Az Ön adatait alapvetően addig tároljuk, ameddig azt jogi megőrzési kötelezettségeink előírják, vagy amíg 

a jogilag előírt feladataink teljesítéséhez szükség van rájuk, valamint ezen az időn túl, amennyiben még 

nem jártak le a garanciális, szavatossági és elévülési határidők. 

 

1.2 Üzleti szervezetek tisztségviselői és alkalmazottai 

Hogy teljesíthessük a tagjaink tisztségviselőinek kezelésével és érdekképviseletével kapcsolatos 

feladatainkat, az Ön egyes személyes adatait az ipari szervezet tisztségviselőjeként vagy 

alkalmazottjaként folytatott tevékenységével kapcsolatban kezeljük. Amennyiben munkaviszonyban áll 

velünk, egy további adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik Önre. 

 

Az Ön személyes adatainak kezelésének módját ebben az 1.2-es bekezdésben mutatjuk be. Az alábbi 2. 

és 3. fejezetben emellett a nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatos jogairól tájékozódhat. 

1.2.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

A 2. mellékletben megnevezett adatait („Az Ön adatai”) a következő célokból kezeljük: 

 

 a tisztségviselők kezelése; 

 a tisztségviselők és alkalmazottak bemutatása az interneten, valamint a kamarák közötti 

intraneten; 

 tagjaink érdekképviseletének, támogatásának, tanácsadásának és egyéb feladatok intézése az 

1998. évi gazdasági kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) értelmében; 

 a költségtérítések és tisztségviselői juttatások elszámolása és költségek megtérítése a WKG 50. 

§ 3. és 4. bekezdésének értelmében; 

 gazdasági kamarai választások lebonyolítása; 
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 ülések szervezése és lebonyolítása, a meghívók, ülésekről készült jegyzőkönyvek és jelenléti ívek 

elkészítésével bezárólag; 

 az Önnel való kommunikáció; 

 eseménymenedzsment és 

 hírlevelek és publikációk küldése. 

 

Amennyiben az Ön személyes adatait az Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich, 

WKÖ) vagy valamelyik szövetségi tartományi kamara kezeli, az adatok kezelése emellett a következő 

célokból is történik: 

 

 a szakszervezetek költségvetéseinek és pénzügyi kimutatásainak zárásának, valamint azok 

pénzkezelésének jóváhagyása. 

 

Amennyiben az Ön személyes adatait egy szakszervezet kezeli, az adatok kezelése emellett a következő 

célokból is történik: 

 

 kollektív szerződések tárgyalása és megkötése. 

 

Adatait az Ön ipari szervezetnél tisztségviselőként vagy alkalmazottként végzett tevékenységének 

keretein belül gyűjtjük. Az adatokat vagy Ön bocsájtja rendelkezésünkre (például e-mailben vagy más 

modern kommunikációs csatornán keresztül), vagy mi gyűjtjük be őket (például értekezletek, események 

lebonyolítása stb. során). Ezenkívül nyilvános nyilvántartásokból és forrásokból szerzünk üzleti adatokat. 

 

Olyan esetekben, amikor adatainak megadására kérjük, ez alapvetően önkéntes alapon történik. Azonban 

a tisztségviselők kezelésének, az érdekképviseletnek és az információ- és eseménymenedzsmentnek, 

valamint az ezekhez kapcsolódó külső és belső kommunikációnak a különböző folyamatai elhúzódnak 

vagy lehetetlenné válnak, ha Ön nem adja meg ezeket a személyes adatokat. Ha az Ön adatainak 

rendelkezésre bocsátása bizonyos esetekben jogilag kötelező, külön felhívjuk rá a figyelmét. 

1.2.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban a WKG szerint 

hatályosak, az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja 

szerint; valamint 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy hatékonyan alakíthassuk ki a tisztségviselők kezelését és az eseménymenedzsmentet, 

az információszolgáltatást, valamint az ezekkel kapcsolatos belső és külső kommunikációt; 

 egyes esetekben: az Ön beleegyezése az adatainak kezelésébe (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont vagy 

9. cikk 2. bek. a) pont). 

1.2.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön adatait a következő feleknek továbbítjuk: 

 

 üzleti szervezetek; 

 gazdasági kamarai tagok; 

 bíróságok és közigazgatási hatóságok; 
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 közjogi testületek a feladataik teljesítésével kapcsolatban (pl. társadalombiztosítási szervek, 

érdekképviseletek, helyi hatóságok); 

 jogi tanácsadói és támogatói szakmák képviselői (pl. ügyvédek, jegyzők, könyvvizsgálók); 

 pénz- és hitelintézetek a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához; 

 gazdasági kamarai választói csoportok; 

 egyesületek és szövetségek a gazdasági érdekek és rendek gyakorlásához (pl. tisztességtelen 

verseny elleni érdekvédelmi szövetség); 

 bárki, aki érdeklődik a tisztségviselők adatai iránt (beleértve a tagokat), az Ön (mint 

tisztségviselő) beleegyezésével, kivéve ha már korábban engedélyezett módon nyilvánossá tett 

adatokról van szó, vagy a továbbítás a gazdasági tevékenységek ösztönzését szolgálja; 

 szerződő felek, amelyeket szolgáltatások teljesítésére veszünk igénybe; 

 WKO Inhouse GmbH és 

 külsős IT-szolgáltatók. 

1.2.4 Tárolás időtartama 

Az Ön adatait alapvetően addig tároljuk, ameddig azt jogi megőrzési kötelezettségeink előírják, vagy amíg 

a jogilag előírt feladataink teljesítéséhez szükség van rájuk, valamint ezen az időn túl, amennyiben még 

nem jártak le a garanciális, szavatossági és elévülési határidők. 

 

1.3 Szakmunkástanulók és olyan személyek, akik mester- vagy képesítő 

vizsgát tesznek le 

Ha Ön szakmunkásképzésben vesz részt („szakmunkástanuló”), mester- vagy képesítő vizsgát tesz vagy 

tett le, illetve szeretne letenni a gazdasági kamara egyik mestervizsgára alkalmas telephelyén, bizonyos 

személyes adatait az itt leírtak szerint kezeljük. A szakmunkástanulói és mestervizsgák telephelyei a 

szövetségi tartományi ipari kamaráknál találhatók. 

 

Jelen 1.3-as fejezetben az adatainak kezeléséről tájékoztatjuk. Az alábbi 2. és 3. fejezetben emellett a 

nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól tájékozódhat. 

1.3.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

A 3. mellékletben megnevezett adatait („Az Ön adatai”) a következő célokból kezeljük: 

 

 a szakképzést biztosító gazdasági kamarák feladatainak lebonyolításához a szakképzési törvény 

(Berufsausbildungsgesetz) 19. § szerint, valamint a mestervizsgát biztosító helyeken az 1994. évi 

ipari tevékenységekről és a munkáról szóló törvény (Gewerbeordnung) 350. és azt követő § 

valamint a szakképzési törvény szerint; 

 az iskolák szakmai és személyi szempontból való alkalmasságának ellenőrzéséhez; 

 a szakmunkástanuló-szerződés ellenőrzéséhez és jegyzőkönyvezéséhez; 

 a szakmunkástanulóknak és az iskoláknak való tanácsadáshoz; 

 a képesítővizsgák lebonyolításához és az iskolák támogatásához; 

 a mester- és képesítővizsgák lebonyolításához; 

 az előkészítő kurzusok szervezéséhez és lebonyolításához; 
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Adatait vagy közvetlenül Ön bocsátja a rendelkezésünkre (például e-mailben vagy más kommunikációs 

csatornán keresztül) vagy mi gyűjtjük be őket (például tanácsadói megbeszélések, vizsgák vagy előkészítő 

kurzusok lebonyolítása során). 

 

Olyan esetekben, amikor adatainak megadására kérjük, ez alapvetően önkéntes alapon történik. 

Mindazonáltal nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni szolgáltatásainkat szakmunkás- ill. 

mestervizsgahelyként, ha nem adja meg ezeket a személyes adatokat. Ha az Ön adatainak rendelkezésre 

bocsátása bizonyos esetekben jogilag kötelező, külön felhívjuk rá a figyelmét. 

1.3.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban a szakképzési törvény 

(Berufsausbildungsgesetz) és az ipari tevékenységekről és a munkáról szóló törvény 

(Gewerbeordnung) szerint hatályosak, az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. 

bekezdésének c) pontja szerint; 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy hatékonyan teljesíthessük feladatainkat szakmunkástanulói központként, illetve 

mestervizsgát biztosító helyként; és 

 egyes esetekben: az Ön beleegyezése az adatainak kezelésébe (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont vagy 

9. cikk 2. bek. a) pont). 

1.3.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön adatait a következő feleknek továbbítjuk: 

 

 üzleti szervezetek; 

 gazdasági kamarai tagok; 

 közigazgatási hatóságok (pl. adóhivatal, munkaerőpiaci szolgálat stb.); 

 közjogi testületek a feladataik teljesítésével kapcsolatban (pl. társadalombiztosítási szervek, 

érdekképviseletek stb); 

 ügyvédek és könyvvizsgálók; 

 pénz- és hitelintézetek a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához; 

 egyesületek és szövetségek a gazdasági érdekek és rendek gyakorlásához (pl. tisztességtelen 

verseny elleni érdekvédelmi szövetség); 

 az azonosítószámokat nyilvántartó hatóság az „E-Government” [e-kormányzati] törvény szerinti 

hatáskörének keretein belül; 

 támogató helyek; 

 bíróságok; 

 együttműködő felek (pl. tanácsadók); 

 Statistik AUSTRIA; 

 szakmunkásképzők és szaktanácsadók; 

 WKO Inhouse GmbH és 

 külsős (IT-)szolgáltatók. 



Adatvédelmi nyilatkozat  Oldal: 23/8. 

1.3.4 Tárolás időtartama 

Adatait csak addig őrizzük meg, amíg arra törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez szükség van – 

különös tekintettel a szakképzési törvényre (Berufsausbildungsgesetz) és az 1994 ipari tevékenységekről 

és a munkáról szóló törvényre (Gewerbeordnung) vagy a vonatkozó garanciális, szavatossági, elévülési 

vagy egyéb, jogszabályok által előírt megőrzési határidők lejártáig, illetve azon esetleges jogviták 

lezárásáig, amelyeknél az Ön adataira bizonyítékként szükség van. 

 

1.4 Alapítók, érdeklődők és újságírók 

Ha Ön vállalatalapítási fázisban van („alapító”), illetve vállalatalapítástól vagy -vezetéstől eltekintve 

érdekli a szervezetünk vagy információs és szolgáltatási kínálatunk, vagy részt szeretne venni az általunk 

kínált rendezvényeken vagy kurzusokon („érdeklődő”), bizonyos személyes adatait az itt leírt módon 

kezeljük. Akkor is kezeljük bizonyos személyes adatait, ha Ön újságíró. 

 

Jelen 1.4-es fejezetben az adatainak kezeléséről tájékoztatjuk. Az alábbi 2. és 3. fejezetben emellett a 

nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól tájékozódhat. 

1.4.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

A 4. mellékletben megnevezett adatait („Az Ön adatai”) a következő célokból kezeljük: 

 

 tájékoztatás és tanácsadás a vállalatalapítást érintő valamennyi ügyben; 

 kereskedelempolitikai témákról és a tevékenységeinkről szóló információk; 

 tájékoztató és továbbképzési rendezvények szervezése és lebonyolítása (a meghívók küldésével, 

a rendezvényeken fényképek készítésével, a jelenléti ívek és jegyzőkönyvek vezetésével, valamint 

kurzusok szervezésével bezárólag); 

 információ közzététele hírlevelünkön valamint publikációinkon keresztül; 

 támogatás és fejlesztés kezelése; 

 egyéb tevékenységek az alapítók és érdeklődők kezelésével, valamint az 

eseménymenedzsmenttel kapcsolatban; 

 sajtókonferenciák szervezése és lebonyolítása, sajtókapcsolatok vezetése; 

 PR-tevékenység és 

 amennyiben Ön felkeresi létesítményeinket, a tulajdon védelmének érdekében és a 

büntetőjogilag releváns magatartás megakadályozása és tisztázása érdekében. 

 

Adatait vagy közvetlenül Ön bocsátja a rendelkezésünkre (például e-mailben vagy más kommunikációs 

csatornán keresztül) vagy mi gyűjtjük be őket, például tanácsadói megbeszélések, vagy rendezvények 

lebonyolítása során. 

 

Olyan esetekben, amikor adatainak megadására kérjük, ez alapvetően önkéntes alapon történik. Azonban 

az alapítók kezelésének, az érdekképviseletnek és az információ- és eseménymenedzsmentnek, valamint 

az ezekhez kapcsolódó külső és belső kommunikációnak a különböző folyamatai elhúzódnak vagy 

lehetetlenné válnak, ha Ön nem adja meg ezeket a személyes adatokat. Ha az Ön adatainak 

rendelkezésre bocsátása bizonyos esetekben jogilag kötelező, külön felhívjuk rá a figyelmét. 
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1.4.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban a szakképzési törvény 

és az 1998. évi gazdasági kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) szerint hatályosak, 

az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja szerint; 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy hatékonyan alakíthassuk ki az alapítók kezelését, a rendezvények szervezését, valamint 

az ezekkel kapcsolatos belső és külső kommunikációt a PR-tevékenységekkel bezárólag; 

 egyes esetekben: az Ön beleegyezése az adatainak kezelésébe (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont vagy 

9. cikk 2. bek. a) pont). 

1.4.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön adatait a következő feleknek továbbítjuk: 

 

 üzleti szervezetek; 

 a gazdasági kamara tagjai és az alapítók; 

 egyéb érdeklődők (a kutatási, kereskedelmi és partnerszervezetekkel bezárólag); 

 bíróságok és közigazgatási hatóságok; 

 közjogi testületek a feladataik teljesítésével kapcsolatban; 

 jogi tanácsadói és támogatói szakmák képviselői (pl. ügyvédek, jegyzők, könyvvizsgálók); 

 pénz- és hitelintézetek; 

 szerződő felek, amelyeket szolgáltatások teljesítésére veszünk igénybe; 

 bárki, aki érdeklődik az alapítók adatai iránt, az Ön (mint alapító) beleegyezésével, kivéve ha már 

korábban engedélyezett módon nyilvánossá tett adatokról van szó, vagy a továbbítás a gazdasági 

tevékenységek ösztönzését szolgálja; 

 AMS (osztrák munkaerőpiaci szolgálat) a támogatási tevékenységek kezeléséhez; 

 együttműködési partnerek a rendezvényeken és az oktatásban; 

 WKO Inhouse GmbH és 

 külsős IT-szolgáltatók. 

1.4.4 Tárolás időtartama 

Adatait csak a tájékoztatási és támogatási kapcsolat végéig őrizzük meg, illetve azon túl addig, amíg arra 

törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez szükség van – különös tekintettel a WKG-re – vagy a 

vonatkozó garanciális, szavatossági, elévülési vagy egyéb, jogszabályok által előírt megőrzési határidők 

lejártáig, illetve azon esetleges jogviták lezárásáig, amelyeknél az Ön adataira bizonyítékként szükség 

van. 

 

1.5 Szolgáltatást nyújtó és igénybe vevő felek, azok alkalmazottai és 

testületi tagjai 

Tevékenységeink keretein belül vállalatokkal és magánszemélyekkel dolgozunk együtt, amelyek a 

legkülönfélébb munkákat teljesítik számunkra (ide tartoznak a szolgáltatások és az áruk szállítása, 

valamint a szponzorálás is; „szolgáltatásnyújtó”). Másrészt tevékenységeink keretein belül mi is 

szolgáltatóként működünk, így munkákat teljesítünk természetes vagy jogi személyek („szolgáltatás 
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igénybevevője”) számára. Ez a közlemény Önt, mint a szolgáltatás igénybevevőjét vagy nyújtóját, és ezek 

alkalmazottját vagy testületi tagját érinti. 

 

Jelen 1.5-ös fejezetben a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatjuk. Az alábbi 2. és 3. fejezetben 

emellett a nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól 

tájékozódhat. 

1.5.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

A 5. mellékletben megnevezett adatait („Az Ön adatai”) a következő célokból kezeljük: 

 

 feladataink ellátása az 1998. évi gazdasági kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) 

értelmében, különös tekintettel az érdekképviseletre és a tagjainknak való tanácsadásra; 

 tájékoztató és továbbképzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; 

 információ közzététele hírlevelünkön valamint publikációinkon keresztül; 

 egyéb tevékenységek a tagok, alapítók és érdeklődők kezelésével, valamint az 

eseménymenedzsmenttel és PR-tevékenységeinkkel kapcsolatban; 

 munkaanyagok és infrastruktúra biztosítása a hatékony belső munkafolyamatok érdekében. 

 

Adatait vagy közvetlenül Ön bocsátja a rendelkezésünkre (például e-mailben vagy más kommunikációs 

csatornán keresztül) vagy mi gyűjtjük be őket, például általunk biztosított rendezvények vagy 

szolgáltatások lebonyolítása során. 

 

Olyan esetekben, amikor adatainak megadására kérjük, ez alapvetően önkéntes alapon történik. A 

szolgáltatás teljesítése mindazonáltal elhúzódhat, bizonyos esetekben pedig lehetetlenné válhat, ha Ön 

nem adja meg adatait. Ha az Ön adatainak rendelkezésre bocsátása bizonyos esetekben jogilag kötelező, 

külön felhívjuk rá a figyelmét. 

1.5.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön személyes adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban a szakképzési törvény 

és az 1998. évi gazdasági kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) szerint hatályosak, 

az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja szerint; 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy hatékonyan teljesíthessük kezelési, tanácsadási és támogatási tevékenységeinket; 

 egyes esetekben: az Ön beleegyezése az adatainak kezelésébe (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont vagy 

9. cikk 2. bek. a) pont). 

1.5.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön személyes adatait a következő feleknek 

továbbítjuk: 

 

 pénz- és hitelintézetek; 

 szerződő felek, amelyeket szolgáltatások teljesítésére veszünk igénybe; 

 bankok a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához; 

 ügyleteket kezelő jogi képviselők; 
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 könyvvizsgálók auditálási célokból; 

 bíróságok és hatóságok; 

 adósságbehajtó társaságok (külföldre csak akkor, ha az adósságot külföldön kell behajtani); 

 engedményesek, faktoringcégek, biztosítók, hitelinformációs irodák, hitelezővédelmi társulások a 

hitelező képviseletében; 

 szerződő felek, akik részt vesznek, illetve akiknek részt kell venniük a szállításban vagy a 

szolgáltatásnyújtásban; 

 biztosítók egy szolgáltatással kapcsolatos biztosítási szerződés megkötésének céljából és 

káreset bekövetkezésének esetére (pl. felelősségbiztosítás); 

 „Statistik Österreich”, a jogszabályokban előírt (hivatalos) statisztikák készítéséért felelős 

szövetségi intézet; 

 WKO Inhouse GmbH és 

 külsős IT-szolgáltatók. 

1.5.4 Tárolás időtartama 

Az Ön adatait alapvetően csak az üzleti kapcsolat végéig őrizzük meg, illetve azon túl addig, amíg arra 

törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez szükség van – különös tekintettel a WKG-re – vagy a 

vonatkozó garanciális, szavatossági, elévülési vagy egyéb, jogszabályok által előírt megőrzési határidők 

lejártáig, illetve azon esetleges jogviták lezárásáig, amelyeknél az Ön adataira bizonyítékként szükség 

van. 

 

1.6 Politikai döntéshozók és érdekképviselők 

Az 1998. évi gazdasági kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) szerinti feladataink 

elvégzésének keretein belül – különös tekintettel az érdekképviseletre és az általunk szervezett 

rendezvényekkel kapcsolatban – személyes adatokat kezelünk Önről, mint politikai döntéshozóról, egy 

minisztérium, tartományi kormány vagy egyéb hatóság alkalmazottjáról, vagy munkavállalók (pl. 

munkavállalói kamara vagy szakszervezet tisztségviselője), fogyasztók vagy vállalatok 

érdekképviselőjéről. 

 

Jelen 1.6-os fejezetben a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatjuk. Az alábbi 2. és 3. fejezetben 

emellett a nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól 

tájékozódhat. 

1.6.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

A 6. mellékletben megnevezett adatait („Az Ön adatai”) a következő célokból kezeljük: 

 

 feladataink ellátása a gazdasági kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) értelmében 

különös tekintettel tagjaink érdekképviseletére, és amennyiben személyes adatainak kezelése 

szakszervezeten keresztül történik, kollektív szerződések tárgyalása és megkötése; 

 meghívás rendezvényekre, azok lebonyolítása; 

 hírlevelek, információk és publikációk küldése. 

 

Adatait vagy közvetlenül Ön bocsátja a rendelkezésünkre (például e-mailben vagy más kommunikációs 

csatornán keresztül) vagy mi gyűjtjük be őket, például a rendezvények lebonyolításával kapcsolatban 

végzett tevékenységek során. 
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Olyan esetekben, amikor adatainak megadására kérjük, ez alapvetően önkéntes alapon történik. 

Mindazonáltal a különböző folyamatok (például hírlevélküldés) elhúzódhatnak vagy lehetetlenné 

válhatnak, ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat. Ha az Ön adatainak rendelkezésre bocsátása 

bizonyos esetekben jogilag kötelező, külön felhívjuk rá a figyelmét. 

1.6.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban a gazdasági kamarai 

törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) miatt állnak fenn ránk vonatkozóan, az általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja szerint; 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy hatékonyan teljesíthessük tájékoztatási tevékenységeinket; 

 egyes esetekben: az Ön beleegyezése az adatainak kezelésébe (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont vagy 

9. cikk 2. bek. a) pont). 

1.6.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön adatait a következő feleknek továbbítjuk: 

 

 üzleti szervezetek; 

 egyéb érdeklődők (a kutatási, kereskedelmi és partnerszervezetekkel bezárólag); 

 WKO Inhouse GmbH és 

 külsős IT-szolgáltatók. 

1.6.4 Tárolás időtartama 

Adatait mindazonáltal csak a szakmai tevékenysége idejének végéig őrizzük meg, illetve azon túl addig, 

amíg arra törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez szükség van – különös tekintettel a WKG-re – vagy a 

vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési határidők lejártáig, illetve azon esetleges jogviták 

lezárásáig, amelyeknél az Ön adataira bizonyítékként szükség van. 

 

1.7 Webhelyünk felhasználói 

Ha Ön az egyik általunk üzemeltetett webhely látogatója, a látogatással kapcsolatban kezeljük bizonyos 

személyes adatait. 

 

Jelen 1.7-es fejezetben a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatjuk. Az alábbi 2. és 3. fejezetben 

emellett a nemzetközi adattovábbításról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól 

tájékozódhat. 

1.7.1 A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés célja 

A webhely felkeresésével kapcsolatban az Ön következő személyes adatait gyűjtjük be automatikusan: 

 

 a webhelyhez tartozó weboldal lehívásának dátuma és ideje; 
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 IP-cím; 

 a böngészőjének a neve, nyelve és verziója; 

 a weboldal (URL), amelyet ennek az oldalnak a megnyitása előtt látogatott meg; 

 bizonyos cookie-k (lásd alább az 1.7.5-ös fejezetet);  

 kérelem (a kért fájl neve); 

 operációs rendszer; 

 képernyőfelbontás; 

 JavaScript-aktiválás; 

 színmélység. 

 

Emellett adott esetben webhelyünkön megkérjük személyes adatok (pl. név és e-mail-cím) megadására, 

hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. 

 

A webhelyen Öntől kért adatok tényleges megadása nem kötelező. Ha azonban nem adja meg őket, nem 

tudja használni a webhely bizonyos funkcióit. 

 

Az Ön adatait a következő célokból kezeljük: 

 

 hogy rendelkezésére állhasson a webhely, és hogy tovább fejleszthessük és javíthassuk a 

webhelyet; 

 hogy használati statisztikákat készíthessünk; 

 hogy felismerhessük, megakadályozhassuk és megvizsgálhassuk a webhelyünket érintő 

támadásokat. 

1.7.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön személyes adatait a következők alapján kezeljük: 

 

 jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége, amelyek első sorban az 1998. évi gazdasági 

kamarai törvény (Wirtschaftskammergesetz, „WKG”) szerint hatályosak, az általános adatvédelmi 

rendelet („GDPR”) 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja szerint; valamint 

 a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja szerint, amely abból 

áll, hogy webhelyünket felhasználóbarát módon alakíthassuk ki, és megvédhessük a 

támadásoktól. 

1.7.3 Az Ön személyes adatainak továbbítása 

Amennyiben ez a fent említett okokból szükséges, az Ön személyes adatait a következő feleknek 

továbbítjuk: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 külsős IT-szolgáltatók. 

1.7.4 Tárolás időtartama 

Adatait alapvetően három hónapig tároljuk. Hosszabb tárolás csak akkor történik, ha arra szükség van a 

webhelyünket érintő támadások vizsgálatához, ezen túl pedig csak a vonatkozó elévülési határidők, 

jogszabályok által előírt megőrzési határidők lejártáig és olyan esetleges jogviták lezárásáig, amelyekhez 
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bizonyítékként szükség van az adatokra. Ezen túl a felhasználói fiók biztosításához, illetve a WKO 

felhasználókezelése miatt gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg megvan az Ön fiókja. 

1.7.5 Sütik 

Webhelyünkön úgynevezett sütiket használunk. A süti egy kis fájl, amelyet az Ön számítógépére menthet 

a rendszer, amikor felkeresi webhelyünket. A webhelyek fejlesztői alapvetően azért használnak sütiket, 

hogy a felhasználóknak további funkciókat nyújthassanak a webhelyükön. Használhatók például arra, 

hogy megkönnyítsék a webhelyen való navigációt, hogy ott folytathassa a felhasználó a webhely 

használatát, ahol abbahagyta, és/vagy hogy mentsék a felhasználói preferenciáit és beállításait, amelyek 

így rendelkezésre állnak a webhely következő felkeresésekor. A sütik nem férnek hozzá más fájlokhoz az 

Ön számítógépen, nem olvashatják és nem is módosíthatják őket. 

 

Webhelyünk legtöbb sütije úgynevezett munkamenet-süti. A rendszer automatikusan törli őket, amikor 

Ön elhagyja webhelyünket. A tartós sütik azonban a számítógépén maradnak, amíg manuálisan nem törli 

őket a böngészőben. Ilyen tartós sütiket azért használunk, hogy a rendszer újra felismerje Önt, amikor 

legközelebb felkeresi webhelyünket. 

 

Ha szabályozni szeretné a számítógépén lévő sütiket, beállíthatja úgy a böngészőt, hogy értesítést kapjon, 

amikor a webhelyek sütiket szeretnének menteni. Arra is lehetősége van, hogy a számítógépre már 

lementett sütiket letiltsa vagy törölje. Ha többet szeretne megtudni ezekről a lépésekről, használja a 

böngésző súgóját. A leginkább felhasználóbarát kezelés érdekében részben egy úgynevezett süti-kezelő 

eszközt is használunk, amellyel még egyszerűbbé válik a sütik beállítása. Ne feledje, hogy a sütik tiltása 

vagy törlése hátrányosan befolyásolhatja az online felhasználói élményt, és akadályozhatja a webhely 

teljes körű használatát. 

 

A webhelyen a közösségimédia-szolgáltatásokat passzív szimbólumokkal (ikonokkal) valósítjuk meg. Az 

aktív beépülő modulokkal szemben – amelyek segítségével automatikus adatátvitel valósulhat meg az 

adott közösségi hálózathoz – ezek az ikonok nem továbbítanak adatot a böngészési tevékenységekről az 

adott közösségi hálózatnak (pl. Facebook, Twitter). 

 

Ha használni szeretné a megosztási funkciót, megnyílik a beágyazott közösségimédia-ikonokat 

tartalmazó panel. A panel megnyitásakor még nem történik adatátvitel. A személyes fiókján megosztani 

kívánt információ átvitelére csak akkor kerül sor, amikor rákattint a megfelelő szimbólumra. Az adott 

közösségi hálózatba való bejelentkezéssel dönthet arról, hogy az adott közösségi platform gyűjthet-e 

Öntől adatokat. Az, hogy milyen adatok gyűjtéséről van szó, az adott közösségi hálózat adatvédelmi 

irányelveitől függ. 

 

Webhelyünk adott esetben a Google által üzemeltetett YouTube beépülő moduljait használja. Az oldalak 

üzemeltetője: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Amikor felkeresi az egyik oldalt, 

amelyen megtalálható a YouTube beépülő modul, akkor élesedik a YouTube szervereihez a kapcsolat, 

amint elindítja egy videó lejátszását. Ennek során a rendszer közli a YouTube-szerverrel, hogy Ön melyik 

oldalunkat kereste fel. 

 

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjával, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészési 

magatartását közvetlenül hozzárendelje az Ön személyes profiljához. Ezt a YouTube-fiókjából való 

kijelentkezéssel akadályozhatja meg. A felhasználói adatok kezeléséről a YouTube adatvédelmi 

irányelveiben talál további információt:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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A webhely használja a Google LLC Google Térkép termékét. A webhely használatával beleegyezik abba, 

hogy a Google LLC, annak képviselője, valamint harmadik fél automatikusan gyűjtött adatokat menthet, 

kezelhet és használhat. 

 

A Google Térkép használati feltételeit a „A Google Térkép Általános Szerződési Feltételei” című oldalon 

találja: https://www.google.com/intl/hu_hu/help/terms_maps.html 

1.7.6 Webtracking 

A webhely felkeresésekor rögzített bizonyos adatokat a webes kínálatunk használatának statisztikai 

kiértékelésére használjuk, amely során továbbítjuk őket statisztikai szolgáltatónk, a Webtrekk GmbH 

számára. 

 

A webhely felkeresésének keretein belül egy olyan képponton keresztül, amely minden webhelyen 

megtalálható, a következő adatokat gyűjtjük: 

 

 kérelem (a kért fájl neve); 

 böngésző típusa, verziója (pl. Internet Explorer 11.0) 

 böngésző nyelve (pl. angol) 

 operációs rendszer (pl. Windows Vista) 

 a böngészőablak belső felbontása 

 képernyőfelbontás; 

 JavaScript-aktiválás; 

 Java be-/kikapcsolt állapota 

 Sütik be-/kikapcsolt állapota 

 színmélység. 

 hivatkozó URL (az előzőleg meglátogatott oldal) 

 IP-cím – azonnal törlésre is kerül 

 az oldal lehívásának ideje 

 kattintások 

 

Webhelyünk a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja, amelyet a Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) biztosít. A Google Analytics cookie-kat 

alkalmaz, hogy segítségével elemezhessük, hogyan használják a felhasználók a webhelyünket.  

Az ilyen sütin keresztül, a webhely használatáról létrehozott információkat (az Ön IP-címével és a 

megnyitott weboldalak URL-jeinek, valamint a webhely attribútumaival bezárólag) a rendszer a Google 

USA-ban található szerverére továbbítja, és a szerveren menti őket. Mi nem mentjük az Ön Google 

Analytics szolgáltatással kapcsolatban gyűjtött adatait. 

Webhelyünk a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerét használja. Az Ön IP-címét 

ezért a Google lerövidíti/névteleníti, amint megkapja. Megbízásunkból a Google arra használja ezeket az 

információkat, hogy kiértékelje, hogyan használja Ön webhelyünket, jelentéseket készítsen a webhelyen 

végzett tevékenységekről, és további webhely- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat 

nyújtson számunkra. A Google Analytics által az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet a Google nem 

kapcsolja össze más adatokkal. 

Az adatainak a Google Analytics által az ezen a webhelyen történő gyűjtését süti-kezelő eszközünkkel 

(„Süti-beállítások” link az oldal alján) tudja megakadályozni ezzel egy opt-out sütit hoz létre, amely 

megakadályozza, hogy a következő felkeresésekor a webhely rögzítse az Ön adatait). 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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A Google Általános Felhasználási Feltételeiről, valamint a Google Adatvédelmi nyilatkozatról a következő 

linkeken találhat további információt: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html bzw. unter 

https://www.google.com/intl/hu/policies/. 

 

 

2 Nemzetközi adattovábbítás 

Számos fent megnevezett címzett Ausztrián kívül található, illetve kezeli az Ön személyes adatait. Más 

országok adatvédelmi szintje bizonyos körülmények között nem egyezik Ausztriáéval. Az Ön személyes 

adatait azonban csak olyan országokba továbbítjuk, amelyeknél az Európai Bizottság úgy határozott, hogy 

megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkeznek, vagy olyan intézkedéseket alkalmazunk, amelyek 

biztosítják, hogy az összes címzett megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkezzen. Ehhez például általános 

szerződési feltételeket (2010/87/EK és/vagy 2004/915/EK) határozunk meg. Az adott esetben megkötött 

megegyezések kérésre elérhetők (lásd alább a 4-es pontot). 

 

 

3 Az Ön személyes adatokra vonatkozó jogai 

A hatályos jogszabályok szerint Önnek többek között a következőkhöz van joga (az alkalmazandó jog 

feltételei mellett): (i) ellenőrizheti, hogy mentettük-e Önről személyes adatokat, és ha igen, melyeket, és 

megkaphatja ezen adatok másolatát; (ii) kérheti a helytelen vagy jogszerűtlenül kezelt személyes 

adatainak helyesbítését, kiegészítését vagy törlését; (iii) kérheti tőlünk a személyes adatai kezelésének 

korlátozását; (iv) bizonyos körülmények között ellentmondhat a személyes adatainak kezelésének, vagy 

visszavonhatja az adatkezeléshez korábban megadott hozzájárulását, amely során a visszavonás az 

adatkezelés jogszerűségét a visszavonás idejéig nem érinti; (v) kérhet adathordozhatóságot; (vi) ismerheti 

azon harmadik felek személyazonosságát, akiknek továbbítják a Ön személyes adatait; és (vii) panaszt 

tehet az adatvédelmi hatóságoknál. 

 

 

4 Elérhetőségeink 

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése vagy kérése van, forduljon 

hozzánk a 7. mellékletben megadott elérhetőségeinken. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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1. melléklet: A tagoknak, azok alkalmazottainak és testületi tagjainak 

kezelt személyes adatai 
 

Tagok (beleértve a korábbi tagokat is) 
 tagsági szám 

 tagság részletei (pl. tagság kezdete, szakcsoportokhoz való hozzárendelés) 

 név 

 megszólítás/nem 

 a cég és a kapcsolódó vállalkozás megnevezése 

 foglalkozás megnevezése 

 állampolgárság 

 címek 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 üzleti nyilvántartási adatok és egyéb jogosultsági adatok 

 vállalati adatok, különös tekintettel a WKG 70. § 3. bekezdése szerint megadott adatokra 

 cégjegyzékadatok 

 kitüntetések 

 nyilvánosságra hozott fizetésképtelenségi adatok 

 a tagsági díjakra, bejegyzési illetékekre és egyedi szolgáltatásokra vonatkozó adatok, a számítási 

alapot is beleértve 

 születési idő 

 a vállalkozó magáncíme (ha nincs bejegyezve a cégjegyzékben) 

 bankkapcsolat 

 felszólítási adatok 

 kamarai választási adatok (pl. határnapok, választójogosultság, jelölés, választási javaslatok) 

 a taggal való kommunikációból származó adatok 

 a kamarai szervezetek tagjainak ill. azok hozzátartozóinak nyújtott önkéntes támogatásainak az 

adminisztrációjához szükséges adatok (pl. kereseti viszonyok, kérelem oka, teljesítésre 

vonatkozó adatok, bankkapcsolat) 

 adószám 

 levelezési nyelv 

 rendezvényekkel, ülésekkel és képzési ajánlatokkal kapcsolatban gyűjtött adatok (pl. résztvevők 

listája) 

 tárgyalások és ülések jegyzőkönyvei, valamint kollektív szerződések tárgyalásával kapcsolatos 

adatok 

 támogatási kérelmekkel kapcsolatban kezelt adatok 

 a tagdíjak kiszámítására és kifizetésére vonatkozó adatok  

 cégazonosító 

 közigazgatási GLN-szám 

 Wkoe-szám 

 kamarai+tagsági szám 

 technikai célokra használt belső azonosítók 

 

testületi tag 
 név 

 megszólítás/nem 

 a cég és a kapcsolódó jogalany megnevezése 
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 állampolgárság 

 cím 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 üzleti nyilvántartási adatok és egyéb jogosultsági adatok 

 az érintettek vállalkozóként való fizetésképtelenségével kapcsolatos adatok annak 

ellenőrzéséhez, hogy az érintett kinevezhető-e ügyvezetőként 

 születési idő 

 ügyvezetési adatok (pl. a tevékenységfolytatás feltételeinek igazolása az ipari tevékenységekről 

és a munkáról szóló törvény [GewO] 26-28. §§ szerint, elismerés a GewO 373a ff § szerint, 

vállalaton belüli állás, a képviseleti jogkörrel kapcsolatos dátumok és hatókör) 

 kitüntetések 

 levelezési nyelv 

 a testületi taggal való kommunikációból származó adatok 

 rendezvényekkel, ülésekkel és képzési ajánlatokkal kapcsolatban gyűjtött adatok (pl. résztvevők 

listája) 

 tárgyalások és ülések jegyzőkönyvei, valamint kollektív szerződések tárgyalásával kapcsolatos 

adatok 

 cégazonosító 

 közigazgatási GLN-szám 

 Wkoe-szám 

 kamarai+tagsági szám 

 technikai célokra használt belső azonosítók 

 

a tagok alkalmazottai 
 név 

 megszólítás/nem 

 a kapcsolódó vállalkozás cégneve 

 állás és feladatkör a tag szervezetén belül 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 levelezési nyelv 

 egyéb adatok az alkalmazottal való kommunikációból 

 cégazonosító 

 közigazgatási GLN-szám 

 Wkoe-szám 

 kamarai+tagsági szám 

 technikai célokra használt belső azonosítók 

 születési idő 

 állampolgárság 

 lakcím 

 

 

2. melléklet: Üzleti szervezetek tisztségviselőinek és alkalmazottainak 

kezelt személyes adatai 
 

Üzleti szervezetek tisztségviselői (beleértve a korábbi tisztségviselőket is) 
 hivatkozási szám 
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 tagság részletei (pl. tagsági szám, tagság kezdete, szakcsoportokhoz való hozzárendelés) 

 név 

 megszólítás/nem 

 a cég és a kapcsolódó jogalany megnevezése 

 állampolgárság 

 címek 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak  

 üzleti nyilvántartási adatok és egyéb jogosultsági adatok 

 vállalati adatok, különös tekintettel a WKG 70. § 3. bekezdése szerint megadott adatokra 

 cégjegyzékadatok 

 kitüntetések 

 társadalombiztosítási adatok, amennyiben releváns a tisztségviselői minőségben 

 az állás elvesztésével kapcsolatos adatok a WKG 53. § szerint 

 kamarai tagdíjakra vonatkozó adatok 

 születésnap 

 bankkapcsolat 

 felszólítási adatok 

 választójoggal kapcsolatos adatok, különös tekintettel a fizetésképtelenség miatti kizárásra a 

WKG 73. §§ szerint 

 a tisztségviselő elérhetőségi adatai 

 szerepkör adatai 

 (tisztségviselői) pályafutással kapcsolatos adatok 

 költségtérítések 

 választási csoporthoz való tartozás 

 adószám 

 levelezési nyelv 

 üléseken és rendezvényeken való részvételi adatok (pl. résztvevők listája) 

 a szakszervezetek költségvetéseinek és pénzügyi kimutatásainak, valamint pénzkezelésének 

ellenőrzésével és jóváhagyásával kapcsolatos adatok 

 tárgyalások és ülések jegyzőkönyvei, valamint kollektív szerződések tárgyalásával kapcsolatos 

adatok 

 cégazonosító 

 közigazgatási GLN-szám 

 Wkoe-szám 

 kamarai+tagsági szám 

 technikai célokra használt belső azonosítók 

 fénykép 

 

Üzleti szervezetek alkalmazottai 
 név 

 megszólítás/nem 

 a kapcsolódó üzleti szervezet megnevezése 

 szerep- és feladatkör az üzleti szervezeten belül 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 levelezési nyelv 

 egyéb adatok az alkalmazottal való kommunikációból 
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 technikai célokra használt belső azonosítók 

 fénykép 

 

 

3. melléklet: Szakmunkástanulók és mester- vagy képesítővizsgát letevő 

személyek kezelt személyes adatai 
 

 név 

 megszólítás/nem 

 cím 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 társadalombiztosítási adatok (csak amennyiben törvényes kötelezettség írja elő az ilyen adatok 

kezelését, pl. társadalombiztosítási szervvel való elszámolás céljából) 

 születési hely és idő 

 állampolgárság 

 lakcím 

 szakmával kapcsolatos adatok (pl. szakmunkástanulói szám, mesterség) 

 kollégiumi költségek (szakmunkástanulóknál) 

 képzési adatok (pl. tanulói szerződési adatok, vizsgaadatok, elvégzett iskolák stb.) 

 törvényes képviselő adatai (pl. név, cím, elérhetőség) 

 gyakorlat helyére vonatkozó adatok (szakmunkástanulóknál) 

 gyakorlati helyek kínálata (szakmunkástanulóknál) 

 hallgatói, diákoknak szóló és képzési segélyek 

 

 

4. melléklet: Alapítók, érdeklődők és újságírók kezelt személyes adatai 
 

Alapítók és érdeklődők 
 hivatkozási szám 

 név 

 megszólítás/nem 

 foglalkozás 

 állampolgárság 

 címek 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 kitüntetések 

 születési idő 

 a vállalkozó magáncíme (ha nincs bejegyezve a cégjegyzékben) 

 bankkapcsolat 

 felszólítási adatok 

 az alapítóval vagy érdeklődővel való kommunikációból származó adatok 

 levelezési nyelv 

 támogatási kérelmekkel kapcsolatban kezelt adatok 

 rendezvényekkel, ülésekkel és képzési ajánlatokkal kapcsolatban gyűjtött adatok (pl. résztvevők 

listája, ülések jegyzőkönyvei) 

 technikai célokra használt belső azonosítók 
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 támogatási adatok (pl. hírlevélre való feliratkozás állapota) 

 videofelvételekből származó adatok, amennyiben az érintett a WKO területén tartózkodik 

 kurzusokon való részvétellel kapcsolatos adatok, ha vannak ilyenek (pl. vizsgaadatok, képzési 

adatok) 

 a rendezvényeken készített fényképek 

 

Újságírók 
 név 

 megszólítás/nem 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 médiumhoz való tartozás 

 levelezési és egyéb kommunikációs adatok (pl. meghívások, részvétel elfogadása/lemondása) 

 levelezési nyelv 

 a rendezvényeken és sajtókonferenciákon való részvétellel kapcsolatos megjegyzések  

 az újságíró által nyilvánosságra hozott adatok 

 technikai célokra használt belső azonosítók 

 videofelvételekből származó adatok, amennyiben az érintett a WKO területén tartózkodik 

 a rendezvényeken készített fényképek 

 

 

5. melléklet: A szolgáltatást nyújtó és igénybe vevő feleknek, az ő 

alkalmazottainak és testületi tagjainak kezelt személyes adatai 
 

Szolgáltatást nyújtó és igénybe vevő felek 
 hivatkozási szám 

 név, ill. megnevezés 

 megszólítás/nem 

 gazdasági kamarai tagság 

 tagsági szám (gazdasági kamarai tagság esetén) 

 cím 

 telefon-, faxszám és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern kommunikációs 

technológiákhoz kapcsolódnak (pl. e-mail-cím) 

 születésnap 

 cégjegyzékadatok 

 bonitással kapcsolatos adatok 

 tiltási kód (pl. kapcsolatfelvétellel, számlázással, könyveléssel, fizetéssel kapcsolatos tiltás) 

 adott szolgáltatásnyújtói vagy szolgáltatást igénybevevői kategóriához való hozzárendelés 

(beleértve a regionális hozzárendelést stb.) 

 hivatalos statisztikákhoz használt azonosítószám (pl. adószám és Intrastat-azonosítószám) 

 a szállítás vagy a szolgáltatás tárgya  

 szolgáltatásnyújtó képesítése (pl. pedagógiai tapasztalat oktatóknál, milyen kurzusokat 

tarthatnak) 

 referenciák, további megbízók 

 bónuszokkal és jutalékokkal kapcsolatos adatok és hasonlók 

 kapcsolattartó személy a szolgáltatás igénybevevőjénél vagy nyújtójánál a szállítás vagy a 

szolgáltatás lebonyolításához 
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 a szolgáltatás teljesítésében részt vevő harmadik fél a közreműködés fajtájával kapcsolatos 

információkkal bezárólag 

 szállítási és szolgáltatási feltételek  

 a szállítás vagy a szolgáltatás biztosításával és annak finanszírozásával kapcsolatos adatok 

 adózási kötelezettséggel és adó kiszámításával kapcsolatos adatok 

 finanszírozási és fizetési feltételek 

 bankkapcsolat 

 hitelkártyaszámok és -intézetek 

 hitelmenedzsmenttel kapcsolatos adatok (pl. hitelkeret, váltólimit) 

 az érintett személy fizetési magatartásával kapcsolatos adatok 

 felszólítási és panaszokkal kapcsolatos adatok 

 számla- és bizonylatadatok 

 teljesítményspecifikus költségek és bevételek 

 speciális főkönyvi műveletek (pl. egyedi értékhelyesbítés, váltókövetelés, előleg, bankgarancia) 

 a szolgáltatás igénybevevőjével szembeni elszámoláshoz szükséges teljesítményrögzítési adatok 

 levelezési nyelvek, egyéb megegyezések, és az adatcsere kulcsa 

 egyéb adatok a szolgáltatás igénybevevőjével vagy nyújtójával való kommunikációból 

 

alkalmazottak és testületi tagok 
 hivatkozási szám 

 név 

 megszólítás/nem 

 szolgáltatás kapcsolódó igénybevevője vagy nyújtója  

 az érintett szerepköre a szolgáltatás igénybevevőjénél vagy nyújtójánál 

 telefon-, faxszám és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern kommunikációs 

technológiákhoz kapcsolódnak (pl. e-mail-cím) 

 levelezési nyelv 

 a képviseleti jogkör hatóköre 

 az alkalmazott/testületi tag által intézett ügyek 

 egyéb adatok az alkalmazottal/testületi taggal való kommunikációból 

 

 

6. melléklet: Politikai döntéshozók és érdekképviselők kezelt személyes 

adatai  
 hivatkozási szám 

 név 

 megszólítás/nem 

 telefon- és faxszám, e-mail-cím és egyéb, címzéshez szükséges adatok, amelyek a modern 

kommunikációs technológiákhoz kapcsolódnak 

 betöltött szerepkör 

 politikai beállítottság/párt 

 szervezeti hovatartozás 

 rendezvényeken való részvétel  

 beszélgetésekről készült protokollok 

 egyéb adatok az érintettel való kommunikációból 

 információk a politikai döntésekben és folyamatokban való közreműködésről  

 információk a kollektív jogalkotás munkaügyi normáinak kialakításában való közreműködéséről  

 az érintett által közzétett adatok (pl. interjúk) 



Adatvédelmi nyilatkozat  Oldal: 23/23. 

 technikai célokra használt belső azonosítók 

 

 

7. melléklet: Az adatvédelmi biztos elérhetőségei 
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