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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy az Amerikai Kereskedelmi Kamara - AmCham 
(Amerikai Kereskedelmi Kamara, Székhely: 1051 Budapest Szent István tér 11., 
Cégjegyzékszám: 00 – 19 – 638074) tájékoztassa az érintetteket (a továbbiakban: 
„Érintett(ek)”), a saját személyes adataikkal kapcsolatos adatkezeléséről a “BSS Open day 
2021” eseményéhez kapcsolódóan. 

Tekintettel arra, hogy az Érintett(ek) gyermeke(i) kiskorú(ak) ezért a kiskorú(ak) adatainak 
kezeléséhez az Érintett(ek) mint törvényes képviselő(k) adják hozzájárulásukat.   

Az AmCham fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.  

1. ADATKEZELÉS 
 

1.1 Adatkezelő/Adatfeldolgozó  

A BSS nyílt nap esemény céljából történő videózás továbbá kép és hang felvételekkel 
kapcsolatos adatkezelések tekintetében az AmCham adatkezelőként jár el. Az AmCham 
biztosítja, hogy az adatkezelés a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
történik. Az AmCham adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelméről 
rendelkező jogszabályokkal, így különösen:  

• Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és Felelősség VI. Cikk) 

• Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi 
Rendelete  (GDPR) 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi 
CXII. Törvény (Info tv.)  

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 

1.2. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett(ek) hozzájárulása e-mail címük kezelése és az 
események során készített felvételek (screenshot) tekintetében.  

1.3. Az adatkezelés célja: Rögzített képfelvétel, illetve a fényképek  az üzleti szolgáltató 
szektor népszerűsítési kampányának keretében készülnek, melyek online felületeken és 
rendezvényeken jelenhetnek meg.  

1.4. Kezelt személyes adatok: a résztvevőről készült rögzített képfelvétel, fénykép, a 
résztvevők e-mail címe. 

1.5. Adatkezelés időtartama:  Az elkészült video filmet, kép és hang felvételt, fényképet, 
rögzített képfelvételt, valamint a kapcsolattartás céljából felvett személyes adatokat az 
adatkezelő két évig tárolja majd ezt követően azok törlésre kerülnek.  

1.6. Adatok továbbítása: a személyes adatok az AmCham kommunikációs csatornáin 
kerülhetnek közlésre.  
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A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az adatkezelések helye az AmCham, az adatfeldolgozó székhelye.  

Az AmCham a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy 
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az AmCham a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Amerikai Kereskedelmi Kamara 
Székhely: 1051 Budapest Szent István tér 11. 
Cégjegyzékszám: 00 – 19 - 638074 
Képviselője: Lippai-Nagy Irisz 

Kontakt: Csernik-Tihn Vivien 
Telefonszáma: +36 1 428 2083 
E-mail címe: Vivien-csernik-tihn@amcham.hu 

3. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Amennyiben az Érintett(ek)nek az AmCham adatkezelésével kapcsolatban kérdése, 
észrevétele, panasza van, az AmChamhez fordulhat a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken. 
Ezen az elérhetőségen továbbá:  

(i)  hozzáférést kérhet a megadott személyes adataihoz,  
(ii) (ii) tiltakozhat azok kezelése ellen,  
(iii) kérheti az adatkezelés korlátozását, illetve  
(iv) kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. 

Az Érintett(ek) fentiekre irányuló kérelmét az AmCham annak benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül -kivéve, ha jogszabály ennél rövidebb 
határidőt állapít meg- elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban, vagy ha az Érintett a 
kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti egyértelmű könnyen 
érthető formában. 

A kérelem elintézése ingyenes, ha a kérelmet benyújtó a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozó kérelmet még nem nyújtott be. A kérelem elintézése akkor is ingyenes, ha a folyó 
évben azonos adatkörre ismételten nyújt be kérelmet és ennek alapján az AmCham 
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mulasztásából fakadóan szükséges a kérdéses személyes adat(ok) helyesbítése, törlése vagy 
a vonatkozó adatkezelés korlátozása. Egyéb esetekben az AmCham a kérelem elintézésével 
kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. 

Az AmCham felhívhatja a kérelem benyújtóját arra, hogy személyazonosságát hitelt 
érdemlően igazolja. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. Az AmCham az Érintett személyes adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt 
köteles megtéríteni. Az AmCham mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén 
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az AmCham nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, 
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 1 391 1400 
Telefax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK* 

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.  

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.  

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. 

 
* Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete  (GDPR 4. Cikk.) 
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

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.  

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 

amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 

vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 

csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen 

továbbítások sorozata tekintetében követ.  

 


