ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján tájékoztatást adjon
az érintetteknek az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat.
A Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ), mint adatkezelő a
személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezeli.
1. Fogalommeghatározások:
1.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
2.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
3.
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
4.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
5.
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7.
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2. Adatkezelő azonosító adatai:
Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 45. IV.em.3.
Releváns kapcsolattartási adatok
E-mail cím: elnokseg@kozbeszerzok.hu
3. Adatkezelés célja:
- tagsági viszony nyilvántartása
- rendezvényekre, eseményekre történő meghívó és a KÖSZ működéséről szóló
tájékoztatók (Hírlevél) megküldése
- konkrét rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos feladatok teljesítése
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók képzés esetében a tanulmányi
pontszám megszerzésével kapcsolatos feladatok teljesítése, az adatok továbbítása a
Miniszterelnökség (címzett) részére
- számlázás
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés rendezvények és a tagsági viszony esetében kizárólag az érintettek
hozzájárulásával történik.
A rendezvényekre, egyéb eseményekre történő meghívó esetében a címlistáról való
törléssel kérhető az adatkezelés megszűntetése.
5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
Név, cím, számlázáshoz szükséges e-mail cím, FAKSZ lajstromszám (FAKSZ
képzések esetében)
6. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama - az adatkezelési célokhoz kapcsolódóan:
- tagsági jogviszony: annak megszűnését követő 2 év
- rendezvényekkel kapcsolatos adatok – a rendezvényt követő 60 nap
- díj tartozás esetén a tartozás kiegyenlítéséig, de legkésőbb az elévülési időn
belül
- számviteli bizonylatok esetében 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján
7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.
Az adatkezelő:
1. KözBeszTender Kft.
székhely: 1094 Budapest, Ferenc krt. 5. fszt. 4/a.

jelentkezések kezelése,számlázás
2. Sarlós Zoltán egyéni vállalkozó
jelentkezések kezelése, tagsági jogviszony nyilvántartás, címlista (hírlevél)
8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő és az
adatfeldolgozó arra kifejezetten feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 postai úton a 1036 Budapest, Lajos u. 45. IV.3 címen,
 e-mail útján az elnokseg@kozbeszerzok.hu címen,
A)


B)


C)


D)


E)


A hozzáférés joga
jogosultság arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és
a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
A helyesbítéshez való jog
jogosultság arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, jogosultság arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog
jogosultság arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles,
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható intézkedéseket.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
jogosultság arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek valamelyike teljesül.

F)
Az adathordozhatósághoz való jog
 jogosultság arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
G)


A tiltakozáshoz való jog
jogosultság arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

10. Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége

