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1. BEVEZETÉS 

1.1 A Tájékoztató célja 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön 

számára az Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarország (a továbbiakban: „AMCHAM” vagy 

„Adatkezelő” vagy „mi”) által működtetett, www.karrierorientacio.hu weboldallal („Weboldal”) 

kapcsolatos adatkezelési gyakorlatról. 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön 

információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Bizalmasan kezeljük a személyes adatokat 

és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely a személyes 

adatok biztonságát garantálja. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (GDPR) és az 

alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeljük az Ön személyes adatait. 

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok 

megadása alapvetően önkéntes. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy 

szükségesnek jelölünk meg (pl. *), mert ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek 

az Ön által igényelt szolgáltatást. Amennyiben nem kívánja megadni részünkre ezeket az adatokat, 

akkor kérjük ne használja a Weboldal azon szolgáltatásait, amelyekhez ezek adatok szükségesek.  

1.2 Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei 

Adatkezelő neve:  Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarország (egyesület) 

Székhelye:  1051 Budapest, Szent István tér 11. 

Adószám:  19638074-2-41 

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék  

Nyilvántartási szám:  01-02-0001744  

Weboldal:  www.amcham.hu 

E-mail címe:  jozsef.gal@amcham.hu 

Telefon:  +36 1 266 9880 

1.3 Közreműködő Adatfeldolgozók 

 A Weboldal technikai üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése céljából Adatfeldolgozóként eljár: 

Adatfeldolgozó neve:  Tata Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe 

Székhelye:  1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20b 

Adószám:  21981128-2-44 

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék  

Cégjegyzékszám:  01-17-000295 

Weboldal:  www.tcs.com 

E-mail címe:  dpo.europe@tcs.com 

Telefon:  +36 1 886 8000 
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 A Weboldal tárhelyszolgáltatója: 

Adatfeldolgozó neve:  Sybell Informatika Kft. 

Székhelye:  1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206. 

Adószám:  25859502-2-42 

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék  

Cégjegyzékszám:  01-09-293034 

Weboldal:  www.sybell.hu 

E-mail címe:  info@sybell.hu 

Telefon:  +36 1 707 6726 

1.4 Hatály 

A Tájékoztató hatálya kiterjed a www.karrierorientacio.hu weboldalt látogató és ott valamely 

szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön” vagy 

„Felhasználó”). 

1.5 Legfontosabb alkalmazandó jogszabályok 

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendelete („GDPR”); 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény („Infotv.”) – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó. 

2. A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ EGYES ADATKEZELÉSEK  

2.1 KAPCSOLATFELVÉTEL 

a) Az adatkezelés célja: amennyiben Ön a Weboldal főoldalán az „Írj nekünk” mezőben 
kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes 
adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása céljából kezeljük. 

b) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 

c) A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail, üzenet), 
a feliratkozás dátuma és időpontja, IP-cím. 

d) Az adatkezelés időtartama: az érdeklődés megválaszolását követő 1 év. 

e) Adattovábbítás (címzettek): amennyiben a megkeresés jellege olyan, akkor a megkeresés, és 
ezáltal a személyes adatai iskolák vagy nagykövetek részére továbbítására kerülhetnek.  

f) Külföldi adattovábbítás: a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok esetében 
külföldi adattovábbításra nem kerül sor. 

2.2 REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON 

 Nagykövet regisztráció 

a) Az adatkezelés célja: a Weboldalon „Regisztráció” menüpont „Nagykövet regisztráció” 
alpontjában megadott személyes adatok célja a pályaorientációs előadások szervezését 
elősegítő rendszer használatához szükséges felhasználói profil létrehozása. A „Nagyköveti 
regisztrációt” elvégezve a vállalati önkéntesek („Karrier Nagykövetek”) által létrehozott profil a 
Weboldalon regisztrált iskolák számára kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít pályaorientációs 
előadások tartásának megszervezésére. A Karrier Nagyköveteknek lehetőségük van böngészni 
az iskolák között és pályaorientációs előadás tartása céljából kapcsolatfelvételt kezdeményezni. 
Amennyiben a Karrier Nagykövet valamely regisztrált iskolával kapcsolatfelvételt kezdeményez 
az „Előadás szervezése” funkció alatt található űrlap kitöltésével, a regisztrált iskola 
kapcsolattartója részére e-mail formájában továbbításra kerülnek az űrlapon megadott adatok, 
úgy, mint a Karrier Nagykövet neve, a Karrier Nagykövet cégének neve, e-mail címe, 
telefonszáma és Karrier Nagykövet üzenete a kapcsolattartó részére.  
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b) Az adatkezelés jogalapja: az Ön, mint Karrier Nagykövet hozzájárulása. 

c) A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott személyes adatok (felhasználónév, e-
mail cím, név, telefonszám, pozíció, cégnév), a feliratkozás dátuma és időpontja, IP-cím. 

d) Az adatkezelés időtartama: a profil törléséig, azaz a hozzájárulás visszavonásáig. 

e) Adattovábbítás (címzettek): regisztrációval kapcsolatos adatkezelés céljából a megadott 
személyes adatok esetében adattovábbítást nem végzünk.  

f) Külföldi adattovábbítás: a regisztráció során megadott személyes adatok esetében külföldi 
adattovábbításra nem kerül sor. 

 Iskola regisztráció 

a) Az adatkezelés célja: a Weboldalon „Regisztráció” menüpont „Iskola regisztráció” alpontjában 
a „Kapcsolattartó” és „Helyettes kapcsolattartó” mezőkben megadott személyes adatok célja a 
pályaorientációs előadások szervezését elősegítő rendszer használatához szükséges 
felhasználói profil létrehozása. Az „Iskola regisztrációt” elvégezve az iskolák által létrehozott 
profil a Weboldalon regisztrált Karrier Nagykövetek számára kapcsolatfelvételi lehetőséget 
biztosít pályaorientációs előadások tartásának megszervezésére. Az Iskoláknak lehetőségük van 
böngészni a Karrier Nagykövetek között és pályaorientációs előadás tartása céljából 
kapcsolatfelvételt kezdeményezni. Amennyiben a regisztrált iskolát képviselő kapcsolattartó a 
„Nagykövetek” funkció alatt szereplő valamely Karrier Nagykövettel kapcsolatfelvételt 
kezdeményez a Karrier Nagykövet publikus adatlapján keresztül, a Karrier Nagykövet részére e-
mail formájában továbbításra kerülnek a regisztrált iskolát képviselő kapcsolattartó által az 
űrlapon megadott adatok, úgy mint a kapcsolattartó neve, telefonszáma és a kapcsolattartó 
üzenete a Karrier Nagykövet részére, valamint a Weboldalon a regisztráció során megadott e-
mail cím. 

b) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 

c) A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, 
telefonszám), a feliratkozás dátuma és időpontja, IP-cím. 

d) Az adatkezelés időtartama: a profil törlése (hozzájárulás visszavonása). 

e) Adattovábbítás (címzettek): regisztrációval kapcsolatos adatkezelés céljából a megadott 
személyes adatok esetében adattovábbítást nem végzünk. 

f) Külföldi adattovábbítás: a regisztráció során megadott személyes adatok esetében külföldi 
adattovábbítást nem végzünk. 

2.3 HÍRLEVÉL 

a) Az adatkezelés célja: a Weboldal tematikájához illeszkedő programokról, eseményekről és 
információkról eseti tájékoztató üzenetek (pl. hírlevelek) küldése azok részére, akik ehhez 
kifejezetten hozzájárultak.  

b) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 

c) A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott személyes adatok, a feliratkozás dátuma 
és időpontja, IP-cím. 

d) Az adatkezelés időtartama: a hírleveleket a levelezési listáról való leiratkozás időpontjáig 
küldjük. 

e) Adattovábbítás (címzettek): a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés során adattovábbítást nem 
végzünk.  

f) Külföldi adattovábbítás: a regisztráció során megadott személyes adatok esetében külföldi 
adattovábbítást nem végzünk. 

2.4 ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE 

a) Az adatkezelés célja: a Karrier Nagykövetek és az iskolák közötti kapcsolatfelvétel 
megvalósítása, az ehhez szükséges adatok biztosítása a felek részére.  
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b) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 

c) A kezelt személyes adatok köre: a Karrier Nagykövetek által szervezett események helye, 
időpontja és az előadás témája. 

d) Az adatkezelés időtartama: a profil törlése (hozzájárulás visszavonása). 

e) Adattovábbítás (címzettek): jelen Tájékoztató 2.2.1 alpontja szerinti Nagykövet regisztráció 
során megadott egyes adatai (e-mail cím, név, telefonszám, cégnév) az eseményszervezés 
céljából megtörtént kapcsolatfelvétel esetén továbbításra kerülnek az Iskola kapcsolattartója 
részére. Jelen Tájékoztató 2.2.2 alpontja szerinti Iskola regisztráció során a kapcsolattartó által 
megadott egyes adatok (név. e-mail, telefonszám) az eseményszervezés céljából megtörtént 
kapcsolatfelvétel esetén továbbításra kerülnek a szervezésben közreműködő Karrier Nagykövet 
részére. 

3. KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS: A MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK ESETÉBEN KÜLFÖLDI 
ADATTOVÁBBÍTÁST NEM VÉGZÜNK. MILYEN JOGOK ÁLLNAK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE? 

3.1 A GDPR 15-20. cikkei alapján az általunk kezelt adatok tekintetében Önt az alábbi jogok illetik meg: 

a) tájékoztatáshoz való jog; 
b) hozzáférési jog; 
c) helyesbítéshez való jog; 
d) törléshez való jog; 
e) az adatkezelés korlátozásához való jog; 
f) adathordozhatósághoz való jog; 
g) tiltakozáshoz való jog. 

 Hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes 
adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos 
körülményekről. 

 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan személyes 
adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatokat, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon 
kezeljük; 

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

c) Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából 
kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen; 

d) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

A személyes adatot nem törljük, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például 
amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges. 
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 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását – a GDPR 18. cikk (1) bekezdésben meghatározott 
esetekben – korlátozzuk. Ilyenkor az adatokat csupán a GDPR 18. cikk (2) bekezdésben 
meghatározott körben, korlátozott célokra használhatjuk fel. 

 A tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak az AMCHAM vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az 
esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

 Az adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezeket az 
adatokat az AMCHAM közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére 
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

3.2 Automatikus döntéshozatal és profilalkotás 

Az AMCHAM az Ön személyes adatai tekintetében automatikus döntéshozatalt és profilalkotást nem 
végez.  

3.3 Hogyan gyakorolhatja jogait? 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a fenti 1.2 pontban megjelölt elérhetőségekre 
küldheti el. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kivételes esetben 
ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a 
késedelem okának megjelölésével legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
nyújtunk tájékoztatást. 

Amennyiben Ön nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, úgy a lenti 3.4 pontban 
feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. 

3.4 Jogorvoslati lehetőségek 

Ha amennyiben Ön nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor panasszal élhet a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy 
bírósághoz fordulhat. Ön a pert választása szerint az AMCHAM székhelye szerint illetékes 
törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt indíthatja meg. 

4. LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOK A TÁJÉKOZTATÓBAN 

módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük a jelen Tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot a 
Weboldalon közzétesszük, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi 
változásokról mindig megfelelő tájékoztatást nyújtunk. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

