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Ki kezeli a személyes 
adataimat? 

A személyes adatok kezelése során Nagy Ákos egyéni vállalkozó (továbbiakban: Oktató vagy Adatkezelő) 
jár el adatkezelőként. 

Általános információk Az Oktató a szolgáltatásai, valamint tevékenysége által érintett személyeknek („érintett(ek)”) a jelen 
adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti egyes – az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi 
Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő – adatait kezeli. 

Jelen tájékoztatóban az érintettek információt találhatnak az érintettek arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, 
milyen jogalapon és meddig kezeli az Oktató a személyes adataikat, illetve információkat találhatnak az 
adatkezeléseink egyéb jellemzőiről is. Az Oktató tájékoztatja továbbá az érintetteket azon jogaikról és 

jogorvoslati lehetőségeinkről, amelyek őket az adatkezelési tevékenységével kapcsolatban megilletik. 

Az Adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan az alábbi természetes személyek adatait kezelheti: 

• az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyek, 

• az Adatkezelő szerződéses partnerei (például: alvállalkozók), valamint azok meghatalmazottjai, képviselői, 
kapcsolattartói, 

• egy adott eljárásban az Adatkezelővel ellenérdekű felek és a nevükben eljáró személyek, 

• az Adatkezelő szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatban érdeklődő, egyéb megkeresést benyújtó 
személyek. 

Profilalkotás a jelen Tájékoztatóban foglalt egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik. 

Az Adatkezelő Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő 
hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az 
érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.  

Jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi 
hatósági gyakorlat, üzleti- igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek 
visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, 

valamint egyébként az érintettekkel való kapcsolat során az Adatkezelő kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból 
felhasználhatja az érintetteknek az Adatkezelő rendelkezésére álló elérhetőségeit.  

A jelen Tájékoztatóban foglaltak az Adatkezelő Önnel kötött esetleges egyéb megállapodással, továbbá az alább 
írtak szerinti Platformokon feltüntetettekkel összhangban értelmezendők. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az Adatkezelő a fentebb írtakon túl egyéb célból kezelné az Ön személyes 
adatait, úgy e körben minden esetben tájékoztatást nyújt a vonatkozó adatkezelésről, valamint az Ön adatvédelmi 
jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével 
kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon bizalommal az Oktatóhoz az alábbi elérhetőségein: 

Melyek az adatkezelő 
elérhetőségei? 

Az Oktató 
székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 59. mfszt. 2. 
e-mail címe: training@dotnetfalcon.com 

MILYEN ESETEKBEN KEZELI AZ OKTATÓ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 

1. AZ ADATKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK TELJESÍTÉSE, PLATFORMON ELÉRHETŐ TARTALMAK ELÉRÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA, 
REGISZTRÁCIÓ 

Milyen célból kezeli a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Az Ön személyes adatait az Oktató a szolgáltatásainak teljesítése céljából kezeli. Ebbe beletartozik a 

moodle.dotnetfalcon.com, a gitlab.dotnetfalcon.com és a tanusitvany.dotnetfalcon.com  weboldalakon (a 

továbbiaknak együttesen: „Platform(ok)”) keresztül nyújtott tartalmak (oktató- és segédanyagok, oktató 
videótartalmak stb., a továbbiakban: „Tartalom” vagy „Tartalmak”) rendelkezésre bocsátása, valamint 
tanfolyamok, tréningek (a továbbiakban együttesen: „Tréning(ek)” vagy „Képzés(ek)”) szervezése, az azokon 
való részvétel biztosítása. Ehhez kapcsolódóan kezeli az Adatkezelő az Ön Platformon keresztüli regisztrációjával, 

valamint felhasználói fiókjának fenntartásával kapcsolatban szükséges adatait. 

A fentieken túl az Adatkezelő az Ön személyes adatait a számviteli és adózással kapcsolatos jogszabályokban , 

valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben („Fktv.”), továbbá a felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben („Fktv vhr.”) a felnőttképzőkre előírt 
kötelezettségeknek való megfelelés érdekében is kezeli. 

Milyen jogalapon 
kezeli a személyes 
adataimat az Oktató? 

Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert 

• az olyan szerződés (az Adatkezelő Ön részére biztosított oktatási szolgáltatásai biztosítására vonatkozó 
szerződés) teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően 
az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), 

mailto:training@dotnetfalcon.com
http://moodle.dotnetfalcon.com/
https://gitlab.dotnetfalcon.com/users/sign_in
https://tanusitvany.dotnetfalcon.com/
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• felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Platformon való regisztráció elvégzése szintén a fenti szerződés 
teljesítéséhez, a Tartalmak igénybevételéhez, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez 
szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), 

• ahhoz Ön a hozzájárulását adta, amennyiben az Ön telefonszámának és a Platformon opcionálisan 
megadható, azaz nem kötelezően megadandó személyes adatainak (becenév, érdeklődési kör, egyéb 
elérhetőségek, képmás, munkahely, beosztás / foglalkozás stb., továbbiakban: „Opcionális Adatok”) 

kezelése nem az adott Képzés lebonyolítása érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) a) pontja). Ha azonban 
Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet nevében jár el, és adja meg kapcsolattartói, üzleti 
telefonszámát és az Opcionális Adatokat, úgy adatkezelésünk jogalapja az alábbiak szerint kifejtett jogos 
érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), 

• az Adatkezelő mint felnőttképző által nyújtott képzés lebonyolítása (Fktv. 21. § (1)), adatszolgáltatási 
kötelezettsége (Fktv. 15. § (1) bekezdése) teljesítése, valamint nyilvántartási kötelezettsége (Fktv. 16. §) 

teljesítése érdekében, a rá vonatkozó fentiek szerinti jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben 
kezeli az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait (GDPR 6. cikk (1) c) pontja); 

• az Adatkezelő a fentieken túl szintén a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges körben kezeli 
az adózási és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat (GDPR 6. cikk (1) c) pontja),  

• amennyiben Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy 
olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében vagy munkatársaként jár el, illetve köt az 
Adatkezelővel szerződést, és folytat szerződéses vagy képzéssel kapcsolatos kommunikációt, úgy az Ön 

adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél / az Ön képzését biztosító szervezet (az Adatkezelő 
szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti, illetve 
szakmai érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos érdek: az Adatkezelő és a (lehetséges) 
partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti, illetve szakmai 

kapcsolatainak erősítése. 

Köteles vagyok 
megadni az adatokat? 

Ön szabadon dönthet az Adatkezelővel való szerződésről, valamint a Platformon történő regisztrációról. Ez esetben 
azonban az Ön személyes adatainak megadása a szerződés teljesítéséhez és a kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételéhez, valamint az Adatkezelőre irányadó fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

(kötelező), ennek hiányában az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés, illetve az Adatkezelő által vállalt oktatási 
szolgáltatások, valamint az Adatkezelőre irányadó fenti jogszabályi kötelezettségek nem lennének teljesíthetők.  

Amennyiben Ön nem az adott Képzés lebonyolítása érdekében adja meg telefonszámát és az Opcionális Adatokat, 
hanem például egyéb kapcsolattartás vagy az Ön oktatása, képzése megkönnyítése céljából, úgy az Adatkezelő 
telefonszámát és az Opcionális Adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli (a hozzájárulását önkéntesen, a 
telefonszám és az Opcionális Adatok megadásával adhatja meg). Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 

visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet nevében jár el, és adja 
meg kapcsolattartói, üzleti telefonszámát, úgy az Oktató adatkezelési tevékenységének jogalapja nem az Ön 
hozzájárulása, hanem a fentiek szerint kifejtett jogos érdeke. 

Milyen személyes 
adataimat kezeli az 
Oktató? 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a Platformon történő regisztráció és a felhasználói fiók 
(fiókadatok kezelésének) biztosítása, valamint a Platformon elérhető tartalmak igénybevételének 
(elérhetőségének, letöltésének) biztosítása céljából: 

• teljes név, 
• e-mail cím, 
• Opcionális Adatok (ha Ön megadja), 

• telefonszám (ha Ön megadja). 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a Képzéseken történő részvétel kapcsán: 

• az érintett képzettségével, Trénigeken való részvétellel kapcsolatos adatai (például: tudás szintje, általa 
megcélzott eredmény, elvégzett és elvégzendő kurzusok és projektek adatai, eredményei), 

• amennyiben az érintett más személy vagy szervezet nevében, munkavállalójaként jár el, úgy ezen 
személy/szervezet (cég)neve, székhelye/címe, egyéb szerződésben megjelölt adatai, 

• számlázással, számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok. 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a felnőttképzési szerződés teljesítése kapcsán (Fktv. 
vhr. 21. § (1)): 

• a Képzés megnevezése és óraszáma; 
• a Képzés  

o év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az 

előzetesen megszerzett tudás beszámítását; 
o – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - haladásának tananyagegységekre 

bontott ütemezése (olyan mértékben, amilyen mértékben ez releváns); 
• a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését; 

• a Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja; 
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• a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő 
következmények; 

• a képzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás 
beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a Képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló 
ütemezése; 

• a Képzésben részt vevő személy (Ön) és a felnőttképző (az Adatkezelő) szerződésszegésének 

következményei. 

Az Adatkezelő ezenfelül a rá irányadó alábbi felnőttképzési jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. 

cikk (1) c) pontja) is kezeli az Ön személyes adatait. 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait szolgáltatja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, a 

felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából (Fktv. 15. 
§ (1) bekezdése): 

• a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira (családi és utóneve, születési 
családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve), elektronikus levelezési 
címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatok; 

• az adott Képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt 
rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett 
időpontjára vonatkozó adatok; 

• az esetleges adattovábbítás megtiltásának ténye, kapcsolódó jognyilatkozat. 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a felnőttképzőkre irányadó nyilvántartási 
kötelezettsége (Fktv. 16. §) teljesítése céljából: 

• a kontaktórákon vezetett, a Képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek, valamint a Képzésben 
résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok; 

• a Képzésben részt vevő személy Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatai, valamint az 
oktatás, képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok 
vagy azoknak az Adatkezelő mint felnőttképző által hitelesített másolatai, továbbá a bemeneti 
kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumok; 

• a felnőttképzési szerződés, a képzési program, a Képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását 
igazoló dokumentuma; 

• a Képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések 
eredeti példánya; 

• az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumok (amennyiben ez az adott Képzés kapcsán 
releváns). 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli az adott Képzés lebonyolítása érdekében (Fktv. 21. § 
(1)): 

• a Képzésen résztvevő személy (érintett) 
o természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési 

helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) és – az oktatási azonosító szám kiadásával 
összefüggésben – az oktatási azonosító száma; 

o elektronikus levelezési címe; 
o legmagasabb iskolai végzettsége. 

• a Képzéssel összefüggő adatok, amelyek a Képzésben részt vevő személy (érintett) 
o legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével, idegennyelv-

ismeretével; 
o a Képzésbe történő belépésével és a Képzés elvégzésével, illetve a Képzés elvégzése hiányában 

a Képzésből történő kilépésével; 
o a Képzés során történő értékelésével és minősítésével;  

o a Képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel kapcsolatosak. 

Mennyi ideig tárolja a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Az érintett adatait a szerződés megszűnésétől vagy – szerződés létrejötte hiányában – az utolsó szerződést 
megelőző kommunikációtól számított 5 évig tárolja az Oktató az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel 
(Ptk. 6:22. § (1)). 

Az érintettek hozzájárulása alapján megadott személyes adatait a vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli 
az Oktató. A hozzájárulás visszavonása a Platformon keresztül, illetve az Adatkezelő fenti valamely elérhetőségére 

küldött nyilatkozattal is gyakorolható (a Platformon az érintett által megadott minden adatot bármikor tudja az 
érintett javítani a felhasználói fiókja segítségével, illetve a teljes név és e-mail cím kivételével bármikor tudja 
törölni az adatait). 

Amennyiben az Ön adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez 
szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, 
adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg 

kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1)). 
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Amennyiben az Ön adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez 
szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szvt.”) 168-169. §).   

A fentieken túl az Adatkezelő mint felnőttképző a rá irányadó nyilvántartási kötelezettség (Fktv. 16. §) értelmében 
a fentebb jelölt, nyilvántartási kötelezettsége alá eső dokumentumokat az adott dokumentum keletkezésétől 

számított 8. év utolsó napjáig köteles megőrizni. 

Az adott Képzés lebonyolítása érdekében továbbá az Adatkezelő mint felnőttképző köteles (Fktv. 21. § (5)) az 

általa kezelt, fentebb jelölt adatokat (Fktv. 21. § (1)) a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év 
utolsó napjáig kezelni. 

Kinek továbbítja az 
Oktató a személyes 

adataimat? 

Az Ön adatait alábbi partnerei felé továbbítja az Oktató: 

• az Adatkezelő alábbi adatfeldolgozóként eljáró könyvelési szolgáltató partnere felé a számlázási adatok 
kapcsán: Zöld Pelikán Kft. (székhely:1146 Budapest, Abonyi u. 15/4 al. 4., cégjegyzékszám: 01-09-870142, 
e-mail cím: kontrajudit@gmail.com), 

• Az Office 365 csomag alkalmazásai és a Platformok alapjának biztosítása kapcsán a Microsoft az Oktató 
adatfeldolgozójaként jár el. A Microsoft adatvédelmi tisztviselője az alábbi elérhetőségen érhető el: Microsoft 

EU Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, DP18 
P521, Írország, telefonszám: +353 (1) 706-3117. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Microsoft egyes esetekben 
adatkezelőként jár el (ideértve különösen a Microsoft által, saját jogos üzleti érdeke alapján történő 

adatkezeléseket). Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a Microsoft egyes szolgáltatásokra és felhasználókra 
vonatkozó szerződéses feltételei azon általános szerződéses kikötéseket (Standard Contractual Clauses) is 
tartalmazzák, amelyek megfelelő garanciákat biztosítanak az Európai Unión kívüli harmadik országokba 
történő adattovábbításra. A Microsoft adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban az alábbi oldalon teheti fel 

kérdéseit: Tegye fel a Microsoft adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseit. További információkat 
találhat továbbá alábbi oldalakon: A Microsoft adatvédelmi nyilatkozata, A személyes adatok védelme a 
Microsoft felhőalapú szolgáltatásaival. 

2. AZ ADATKEZELŐ EGYÉB SZERZŐDÉSES PARTNEREI (IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN: BESZÁLLÍTÓK, ALVÁLLALKOZÓK, 
ADATFELDOLGOZÓK), VALAMINT KÉPVISELŐIK, A NEVÜKBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE 

Milyen célból kezeli a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Az Ön adatait az Adatkezelő az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés szerinti jogok 
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben kezeli. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Adatkezelő Platformon keresztül nyújtott, illetve Képzésekkel kapcsolatos 
szolgáltatásai vonatkozásában a fenti 1. pontban nyújt tájékoztatást. 

Milyen jogalapon 
kezeli a személyes 
adataimat az Oktató? 

Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert 

• az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), 

• amennyiben Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy 
olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, illetve köt az Adatkezelővel szerződést, 

és folytat szerződéses kommunikációt, úgy az Ön adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél 
(az Adatkezelő szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos 
üzleti, illetve szakmai érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos érdek: az Adatkezelő és a 
(lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti, illetve szakmai 

kapcsolatainak erősítése, 

• az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, pl. számlázási adatok megőrzése 

adózási, számviteli célból (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). 

Köteles vagyok 
megadni az adatokat? 

Az Ön személyes adatainak megadása kötelező, tekintettel arra, hogy azok az Adatkezelővel történő 
szerződéskötéshez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezek nélkül az Adatkezelővel kötött szerződés 

nem lenne teljesíthető, a felek szerződéses jogai és kötelezettségei pedig nem lennének megfelelően 
gyakorolhatók, illetve teljesíthetők. Ezen felül az Adatkezelő az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek 
teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek 
teljesítése), mely esetben az adatszolgáltatás kötelező. 

Milyen személyes 
adataimat kezeli az 
Oktató? 

Az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatban az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: 

• az Ön nevét, kapcsolattartási adatait (cím, számlázási cím, e-mail cím, illetve szerződéses kapcsolattartáshoz 

használt egyéb adatok), 
• az Ön által képviselt személy/szervezet neve, székhelye/cím, adószáma, 
• a kapcsolódó szerződéses dokumentációban, illetve számlán szereplő további adatokat, 
• az Önnel folytatott szerződéses kommunikáció során keletkezett, illetve közölt egyéb adatokat. 

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacy-questions
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview
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Mennyi ideig tárolja a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

A vonatkozó szerződés teljesítésével kapcsolatos adatait a rögzítéstől, illetve – szerződés létrejötte hiányában – 
az utolsó szerződést megelőző kommunikációtól számított 5 évig tárolja az Oktató az általános polgári jogi 
elévülési időre tekintettel (Ptk. 6:22. § (1)). 

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 
annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, 
bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna 

fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)). 

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez 

szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §). 

Kinek továbbítja az 
Oktató a személyes 
adataimat? 

Az Ön adatait alábbi partnerei felé továbbítja az Oktató: 

• az Adatkezelő alábbi adatfeldolgozóként eljáró könyvelési szolgáltató partnere felé a számlázási adatok 
kapcsán: Zöld Pelikán Kft. (székhely:1146 Budapest, Abonyi u. 15/4 al. 4., cégjegyzékszám: 01-09-870142, 
e-mail cím: kontrajudit@gmail.com) 

3. AZ ADATKEZELŐHÖZ ÉRKEZŐ MEGKERESÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS 

Milyen célból kezeli a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések (például: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés, valamint 
panaszok, esetleges megjegyzések) megválaszolása, fogyasztói panaszok esetén a vonatkozó, az Adatkezelőre 
irányadó jogi kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése (pé ldául: követelések 

érvényesítése) vagy követelésekkel, jogi igényekkel szembeni védekezés. 

Milyen jogalapon 
kezeli a személyes 
adataimat az Oktató? 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződéses kommunikáció során tett nyilatkozatokra a fenti 1. és 2. pontokban írt 
adatkezelésekről szóló tájékoztatás irányadó. 

Amennyiben a megkeresésre a fentieken kívüli célból kerül sor (ideértve különösen az Adatkezelő szolgáltatásaival 
kapcsolatos vélemény megosztását, szerződésen kívüli panasztételt, érdeklődést), az adatkezelés az Adatkezelő 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: az Adatkezelő részére 

küldött kérdések megválaszolása, panaszok kezelése, az Adatkezelő esetleges igényérvényesítése, jogi igényei 
előterjesztése, az érintettek vagy harmadik személyek követeléseivel, jogi igényeivel szembeni védekezés. 

A fogyasztói panaszok kezelése esetén: az Adatkezelő az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése 
érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 
17/A. § szakaszával összhangban a panaszkezeléssel, fogyasztói panaszok megválaszolásával, valamint a 
fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példányának megőrzésével kapcsolatban kezeli az 

érintettek személyes adatait. 

Köteles vagyok 
megadni az adatokat? 

A fentiek szerinti megkeresés, illetve – ha Ön fogyasztónak minősül – fogyasztói panasz megtételére 
természetesen az érintett nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére ilyen megkeresést, panasz 
küld, úgy az Adatkezelő az érintett kapcsolódó adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az alább írt 

időtartamig kezeli. 

Milyen személyes 
adataimat kezeli az 
Oktató? 

• Az Adatkezelőhöz érkező megkeresés, panasz által érintett személyes adatok,  
• különösen az érintettek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (különösen: név, cím, e-mail cím),  
• az érintettek által előadott kérdések, igények, panaszok tartalma,  

• az ezzel kapcsolatban tett adatkezelői lépések,  
• fogyasztói panasz esetén az Fgytv. 17/A. § alapján felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példánya. 

Jogi igény érvényesítésével, ilyen igényekkel szembeni védekezés érdekében az Adatkezelő kezeli az Ön nevét, 
valamint az adott eljárás által indokolt egyéb adatait, ideértve különösen az alábbiakat: 

• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 7. § 3. pontja szerint azonosító adatok 
természetes személy esetén: lakóhely (lakóhely hiányában tartózkodási hely), kézbesítési cím (ha lakóhelytől 
vagy tartózkodási helytől eltér), születési hely és idő, anyja neve. A Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

a keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, 
az alperes ismert azonosító adatait, legalább lakóhelyét. Ezt a felsorolást egészíti ki a polgári perben és a 
közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017 (XII.22.) IM rendelet 1. 
mellékletének 1.4. pontja az alperes születési nevével, 

• a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 20. § (1) bekezdés a) pont alapján az adósok 
személyes adatai közül a fizetési meghagyásos eljárás megindításához szükség van a kötelezett nevére, a Pp. 

szerinti azonosító adataira, de legalább a lakóhelyére, 

• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg, hogy a 

végrehajtást kérő mely személyes adatokat köteles közölni a végrehajtási kérelem benyújtásakor. Ezen 
adatok a következők: adós neve, azonosításához szükséges adatok (születési hely, idő, anyja neve), az ügy 
körülményeitől függően az adós lakóhelye, munkahelye és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, 
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illetve ingatlanvégrehajtás esetén az ingatlan-nyilvántartási adatok. Ezen adatok birtokában a bírósági 
végrehajtó le tudja folytatni a végrehajtási eljárást, 

• egyéb bírósági vagy hatósági eljárásban felmerült, illetve rögzített személyes adatok (például: bírósági vagy 
hatósági határozatban rögzített személyes adatok, amelyek kezelése az Adatkezelő védekezéséhez 

szükséges). 

Mennyi ideig tárolja a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Adatait a rögzítéstől számított 5 évig kezeli az Oktató (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a 
követelések 5 év alatt évülnek el). Hatósági vagy bírósági eljárás esetén az adatkezelés időtartama az adott 
eljárásban való jogerős döntés meghozataláig meghosszabbodik. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adatait jogos érdeke alapján kezeli az Oktató, úgy Ön az Adatkezelő 
fenti valamely elérhetőségére küldött nyilatkozattal jogosult tiltakozni adatkezelésünk ellen – az alább 

ismertetettek szerint –, sikeres tiltakozása esetén pedig az adatait fentebb írt időtartamot megelőzően is törli az 
Oktató. 

A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig kell megőriznie az 
Adatkezelőnek a rá irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (Fgytv. 17/A. § (7)). 

Kinek továbbítja az 
Oktató a személyes 
adataimat? 

Személyes adatait a fenti célból az Oktató jogi képviselője, az eljáró bíróság vagy hatóság felé továbbíthatja, 
amelyek önálló adatkezelőként járnak el. 

4. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉVEL, ÉRINTETTI KÉRELMEK NYOMÁN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKKEL, 
INCIDENSKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Milyen célból kezeli a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Az Adatkezelőhöz érkező érintetti kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az 
érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés.   

Milyen jogalapon 
kezeli a személyes 
adataimat az Oktató? 

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) 
pontja).   

Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintetti) jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), 

valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket (például: hackertámadás, személyes adatokat tartalmazó 
dokumentumok eltűnése egy esetleges betörés során) kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint 
a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk). 

Köteles vagyok 
megadni az adatokat? 

Adatvédelmi jogai gyakorlásának lehetővé tételéhez, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy 
esetleges adatvédelmi incidens kapcsán szükségessé válhat az Ön személyes adatainak (különösen nevének, 
valamint a részünkre megadott kapcsolttartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az Ön azonosítására 
a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, 
ha a személye azonosítása szükséges –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát 

kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az Ön 
személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel az Adatkezelő, ezt követően pedig azonnal és 
visszafordíthatatlan módon töröl. 

Milyen személyes 
adataimat kezeli az 
Oktató? 

• Az Adatkezelőhöz érkező kérelem,  
• az érintett neve, valamint  
• kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: címe, e-mail címe). 

Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges,  

• az Ön személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést 

követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre. 

Mennyi ideig tárolja a 
személyes adataimat az 

Oktató? 

Az Ön adatait a rögzítéstől számított 5 évig kezeli az Oktató (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az Ön személyének azonosítására szolgáló személyazonosító 

igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tárolja az Oktató. 

Kinek továbbítja az 
Oktató a személyes 
adataimat? 

Személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság 
(különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi), valamint jogi 
képviselőnk részére továbbíthatja az Adatkezelő, amelyek önálló adatkezelőként járnak el. 
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5. AZ OKTATÓ ÁLTAL ÉLŐBEN KÖZVETÍTETT ELŐADÁS FELVÉTELÉN A KÉRDEZŐK HANG- ÉS (VIDEÓVAL VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS 
ESETÉN) – KÉPFELVÉTELE KEZELÉSE 

Milyen célból kezeli a 
személyes adataimat az 
Oktató? 

Az Oktató az Ön személyes adatait az oktatási szolgáltatásai fejlesztése céljából feldolgozza olyan módon, hogy 
azokat rövid tárolás után törli a saját előadása felvételéről. 

Milyen jogalapon 
kezeli a személyes 

adataimat az Oktató? 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja). 

Köteles vagyok 
megadni az adatokat? 

Ön nem köteles az Oktató által élőben közvetített előadáson bekapcsolni a videókameráját vagy kérdés 
feltevésével / hozzászólással a saját hangját hozzáadni a rögzített előadás hang- és képanyagához. 

Milyen személyes 
adataimat kezeli az 
Oktató? 

A videókonferencia alkalmazáson élőben közvetített oktató előadás felvételén a kérdezők hang- és - videóval való 
bekapcsolódás esetén - képfelvétele. 

Mennyi ideig tárolja a 
személyes adataimat az 

Oktató? 

A személyes adatokat az Oktató a felvétel elkészülését követő 20 napig vagy ha az korábbi időpont, az 
adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 20 nap elteltével vagy a hozzájárulás visszavonását 

követően a kérdezők hang- és képfelvétele törlésre kerül a felvételről, azon kizárólag az Oktató előadása, saját 
hang- és képfelvétele marad. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Kinek továbbítja az 
Oktató a személyes 
adataimat? 

Az Oktató nem alkalmaz a minimálisan szükséges Zoom Video Communications, Inc. videókonferencia alkalmazás 
szolgáltatón, valamint a Microsoft Teams videókonferencia alkalmazás szolgáltatóján kívül más adatfeldolgozót, 
nem továbbítja a személyes adatokat harmadik személynek.  

• A Zoom Video Communications, Inc. részére az érintettek az alábbi elérhetőségeken nyújthatnak be 
kérelmet adatvédelmi jogaik gyakorlása érdekében: privacy@zoom.us, Zoom Video Communications, Inc., 
Data Privacy Officer, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Amerikai Egyesült Államok. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy a Zoom szolgáltatásaira és felhasználókra vonatkozó szerződéses feltételei azon általános 

szerződéses kikötéseket (Standard Contractual Clauses) is tartalmazzák, amelyek megfelelő garanciákat 
biztosítanak az Európai Unión kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra. 

• A Microsoft Teams alkalmazása kapcsán a Microsoft az Oktató adatfeldolgozójaként jár el. A Microsoft 
adatvédelmi tisztviselője az alábbi elérhetőségen érhető el: Microsoft EU Data Protection Officer, One Microsoft 
Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, DP18 P521, Írország, telefonszám: +353 (1) 
706-3117. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Microsoft egyes esetekben adatkezelőként jár el (ideértve különösen 

a Microsoft által, saját jogos üzleti érdeke alapján történő adatkezeléseket). Felhívjuk a figyelmet továbbá, 
hogy a Microsoft egyes szolgáltatásokra és felhasználókra vonatkozó szerződéses feltételei azon általános 
szerződéses kikötéseket (Standard Contractual Clauses) is tartalmazzák, amelyek megfelelő garanciákat 
biztosítanak az Európai Unión kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra. A Microsoft adatkezelési 

gyakorlatával kapcsolatban az alábbi oldalon teheti fel kérdéseit: Tegye fel a Microsoft adatvédelmi 
gyakorlatával kapcsolatos kérdéseit. További információkat találhat továbbá alábbi oldalakon: A Microsoft 
adatvédelmi nyilatkozata, A személyes adatok védelme a Microsoft felhőalapú szolgáltatásaival. 

Hogyan védhetem a 
magánszférámat az 
videókonferencia 
alkalmazáson történő 
oktatás során már az 

előadás alatt, a felvétel 
készítésével egyidőben? 

Ha a hallgató aggódik, hogy a többi hallgató vagy az Oktató látja a lakását a háttérben, javasolt háttal a fal felé 
leülni a számítógép kamerája elé. Ha a hallgató magánszféráját zavarja, hogy egyáltalán látják az oktatásban 
résztvevők a kamerán, akkor mindig letilthatja a videót (vagy ideiglenesen kikapcsolhatja és később, szükség 
esetén újra bekapcsolhatja). Javasolt fejhallgatót használni, ha nem akarja a hallgató, hogy a háztartásából 
kiszűrődő hangokat a hívásban részt vevők hallják. 

Milyen adatbiztonsági 
intézkedéseket 
alkalmaz az Oktató, hogy 
a megfelelő szintű 
adatbiztonsági védelmet 

biztosítson a személyes 
adataimnak? 

Az Oktató a személyes adatokat a OneDrive for Business szolgáltatásban tárolja és azokról biztonsági másolatot 
tárol a számítógépe háttértárában, megvédve ezzel az adatokat a vétlen megsemmisüléstől, elvesztéstől és egyéb 
adatvédelmi incidensektől. Az Oktató a számítógépét jelszó védelemmel látta el és azt minden alkalommal lezárja 
inaktivitás esetén. Az eszköz székhelyétől eltérő helyen történő használata esetén a fokozott fizikai védelem 
érdekében az Oktató minden alkalommal Kensington zárat alkalmaz.  

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik ezen kívül különösen:  

• az adatkezeléshez használt eszközök, illetve Platformok jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 
megtagadásáról,  

• az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának 
megakadályozásáról, 

mailto:privacy@zoom.us
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacy-questions
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacy-questions
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview
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• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes 
adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,  

• az adatkezelő rendszerek, Platformok jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag az Adatkezelő hozzáférési 
engedélyében meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely címzettnek továbbították 
vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, 
ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

• a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról, 

• arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés 
készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. 

Milyen jogok illetnek 
meg engem 
érintettként az 
adatkezeléssel 
összefüggésben? 

Az érintett jogai 

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számít fel 
az Adatkezelő. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme 

megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítésével kapcsolatban 
adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatja a kérelem alapján 
történő intézkedést. 

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogai t és jogorvoslati 
lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 

78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglaló tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve 
az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról 
és jogorvoslati lehetőségeikről.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-
21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 

ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 

valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 
jogával. 

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, 
illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, 
amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja. 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára 
egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet. 

 

Előzetes 
tájékozó-
dáshoz 
való jog 

Hozzáfé-
rés joga 

Helyesbí-
tés joga 

Törlés 
joga 

Korlá-
tozás 

Adat-
hordoz-
hatóság 

Tilta-
kozás 

Hozzájá-
rulás 
visszavo-
nása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 
kötelezettség 

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 
érdek 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 
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Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)                                                 

Az érintett jogosult 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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak 
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, 
hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az 
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha 

azokat érintett kéri. 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben. 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott 
feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal 
ne végezzen. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 

szemben. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás 

esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, 
továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a 
személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 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, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és 
hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak. 

Hogyan nyújthatom be 
az adatkezeléssel 
kapcsolatos 
kérelmeimet, az 

adatkezeléshez adott 
hozzájárulásomnak a 
visszavonását? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, 
valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1143 Budapest, Ilka utca 59. fszt. 2.) vagy e-mail-es 
elérhetőségére (training@dotnetfalcon.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a 
beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges 

lépéseket a jelen Tájékoztatóban, valamint a jogszabályban foglaltak alapján. 

Az adatkezeléssel 
összefüggésben milyen 
jogorvoslati 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Posta cím: 
1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Honlap: www.naih.hu; E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

mailto:training@dotnetfalcon.com
http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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lehetőségek állnak a 
rendelkezésemre? 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi 
honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között 
sérelemdíjat követelhet. 

A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék megkereshető a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.  

Az Oktató adatvédelmi tisztviselőt – ezt előíró kötelezés hiányában – nem jelölt ki. 
 

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
https://birosag.hu/birosag-kereso

