
SAJTÓ-REGISZTRÁCIÓ 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelő(k) a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), valamint 
társszervezetei, a Német-Magyar Tudásközpont Kft. és a Német-Magyar 
Gazdasági Ház Ingatlankezelő Kft.  mint közös adatkezelők (1024 Budapest, 
Lövőház utca 30., telefonszám: +36 1 345 7600, e-mail: 
datenschutz@ahkungarn.hu) 

Az adatkezelés 
célja 

a sajtóképviselő nyilvántartása sajtó-eseményekkel összefüggő tájékoztatás 
céljából. 

Az adatkezelés 
jogalapja 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.  

A kezelt 
személyes adatok 
köre 

• Név, az Ön azonosítása céljából; 
• Médium, a képviselt médium azonosítása céljából; 
• Cím, a képviselt médium azonosítása céljából; 
• Beosztás, a sajtó-képviseleti adatok nyilvántartása céljából; 
• Telefonszám, az Önnel történő kapcsolattartás céljából; 
• E-mail cím, az Önnel történő kapcsolattartás céljából. 

Az adatkezelés 
időtartama 

Az Ön adatait hozzájárulása visszavonásáig őrizzük. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Az adattovábbítás  Az Ön adatait az adatkezelő(k) harmadik fél részére nem továbbítják.   
Az 
adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozást a CPS-IT GmbH (Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 13/5, 
13355 Berlin, Németország, e-mail: datenschutzbeauftragter@cps-it.de, 
telefon: +49(0)3020095490, adatvédelem: https://www.cps-it.de/service-
navigation/datenschutz/) tárhelyszolgáltató és webmester végez. 

Az érintett 
adatkezeléssel 
kapcsolatos jogai 
és jogorvoslati 
lehetőségei 

Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az 
adathordozhatósághoz való jogát is érvényesítheti. A kérelmet a 
datenschutz@ahkungarn.hu e-mail címen terjesztheti elő.  
Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a fenti e-mail címen fordulhat az 
adatkezelőhöz, illetve jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz, valamint az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulni:   
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
További részleteket a DUIHK honlapján található Adatvédelmi irányelvekben talál.  
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