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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR) 

 

 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy az Oktatozone Kft. hogyan és meddig kezeli az Ön 
különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat. 

 

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet), másképpen 
GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe. 

 

Az adatkezelési tájékoztató tartalma: 

1. Fogalom meghatározások 
2. Az adatkezelés irányelvei 
3. Az adatkezelő adatai 
4. A http://www.oktatozone.hu honlapot használók adatkezelése 
5. Közösségi oldalak 
6. Google Analytics 
7. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése 
8. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések 
9. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések 
10. Jogok, jogorvoslati lehetőség 
11. Adatfeldolgozók megnevezése 
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1. Fogalom meghatározások 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete; 

- 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; 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

- 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; 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

2. Az adatkezelés irányelvei 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és 
betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 
végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes 
adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak 
pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes 
adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye 
lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. A személyes 
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adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, 
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit 
minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

 

3. Az adatkezelő adatai 

Az adatkezelő megnevezése: Oktatozone Kft., továbbiakban képző intézmény 

Székhely: 2440 Százhalombatta, Sport u. 3. 

Képviseli: Takács Zoltán Andrásné 

Cégjegyzékszám: 13-09-201226 

Adószám: 25085561-2-13 

Felnőttképzési engedélyszám: E-001628/2017 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002159 

Telefon: 06-70/410-9085 

E-mail: info@oktatozone.hu 

 

4. A http://www.oktatozone.hu honlapot használók adatkezelése 

4.1. Kapcsolatfelvétel  

A képző intézmény honlapján feltüntetésre kerülő szolgáltatások iránt érdeklődők jellemzően a honlapon megadott 
e-mail címre küldenek e-mail-t, vagy regisztrálnak (jelentkezést adnak le) a kiválasztott képzésre, vagy a megadott 
telefonszámon személyesen kezdeményezik a kapcsolatfelvételt.  

Ennek során a képző intézmény a következő személyes adatokat kezeli: 

 név, 
 telefonszám, 
 e-mail cím, 
 cégnév, 
 adószám, 
 számlázási cím,  
 képzés adatai, 
 regisztráció időpontja, 
 IP cím. 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox 
szándékos kipipálásával teheti meg. 

Az adatokat kapcsolatfelvétel és számlázás céljából a képző intézmény vezetője és alkalmazottai kezelik, aminek 
jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása, valamint a jogos érdek, azaz mindkét félnek 
jogos érdeke, hogy a kapcsolat létrejöttéhez és működtetéséhez a megfelelő adatokkal rendelkezzenek. A 
telefonszám és e-mail cím csak annyiban minősül személyes adatnak, amennyiben a kapcsolatfelvételt kérő cég vagy 
intézmény munkatársa a saját magán telefonszámát és/vagy magán e-mail címét adja meg vagy a kapcsolatfelvételt 
magánszemélyként kezdeményezik. Az adatkezelés célja szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. Az adatok tárolási 
módja: elektronikus. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, 

mailto:info@oktatozone.hu
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kapcsolattartás és számlázás miatt. A regisztráció akkor érvényes, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait. 
Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.  

Az adatokhoz a képző intézmény vezetőjén és alkalmazottain kívül a technikai hátteret biztosító webkezelő cég 
férhet hozzá, azonban az adatok további kezelésére a webkezelő semmilyen formában nem jogosult. 

A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a képző intézmény csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat 
fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a képző intézmény az adatokat törli a nyilvántartásából. 

4.2. Cookie használata 

A képző intézmény honlapjának megtekintésekor, úgynevezett cookie (magyar elnevezése: süti) kerül a 
számítógépére, amely technikai jellegű segítséget nyújt a weblapszolgáltatónak. 

Néhány cookie feltétlenül szükséges az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikai információkat gyűjtenek a 
weboldal használatával kapcsolatban, hogy a felhasználó számára kényelmesebbé és hasznosabbá tegyék az oldalt. 
Vannak olyan cookie-k is, amelyek csak átmenetileg kerülnek tárolásra és törlődnek a böngésző bezárásával, de 
léteznek hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k is. A cookie-k célja: 

 a honlap használatát könnyítik meg a látogatók számára azzal, hogy az egyénhez kapcsolódó beállításokat, 
használati szokásokat rögzítik, így megkönnyítik a weblapokon való navigációt, 

 az oldal továbbfejlesztése, javítása a látogatói igényeket figyelve, 
 a felhasználói élményt javítja azzal, hogy rögzíti az oldalt látogató szokásait, így a következő látogatáskor 

megkönnyíthetjük a használatát, 
 a lap továbbfejlesztése érdekében statisztikai elemzéssel vizsgáljuk, hogy a látogató hogyan használ más 

online szolgáltatásokat. 

A cookie-k fontosabb típusai 

 Munkamenet Cookie-k 

Az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, lehetővé teszik a látogató által végzett műveletek 
megjegyzését. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. Csak az adott látogatás 
időtartama alatt élnek, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

 A használatot támogató Cookie-k 

Lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. melyik nyelvet 
választotta, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg stb.) a 
látogató. Azért szükséges, hogy a következő látogatásnál mindezt ne kelljen újból megadni. 

 Hirdetéshez kapcsolódó Cookie-k 

A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy 
számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. 

 Teljesítményt biztosító Cookie-k 

Információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette 
meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, 
milyen hibaüzeneteket kapott stb.). A weblap továbbfejlesztése érdekében használják. 

Fontos! A cookie-k engedélyezése esetén a honlap, illetve annak üzemeltetője semmilyen azonosítót vagy jelszót 
nem jegyez meg, a személyes adatok (például IP cím) azonosításra alkalmatlan módon tárolódnak, illetve bizonyos 
időközönként automatikusan törlődnek is a rendszerből. 
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A cookie-k beállítása, esetleges letiltása 

A cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, ezért letiltásuk esetén nem garantált, 
hogy a honlap megtekintője annak minden funkcióját használni tudja. 

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez az automatikus beállítás is 
megváltoztatható. 

4.3. Hírlevél küldés 

A honlap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során 
maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő 
feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, 
hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat 
ügyfél partnerként kezeljük. Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, 
információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden 
következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön 
kapcsolattartási adatait közölte velünk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a 
felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival 
és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet 
szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk 
Önnek hírlevelet küldeni. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-
mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link 
alapján. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott 
elérhetőségi lehetőségeken. 

 

5. Közösségi oldalak 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média 
az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók 
tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, 
amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb. A 
közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy 
szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, 
kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a 
személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is. Az érintettek köre: valamennyi regisztrált 
felhasználó. Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés 
jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető 
szabályozás szerint. Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az 
adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok tárolási módja: 
elektronikus. Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, 
világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és 
felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes 
jogosultsággal rendelkezik-e. 
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6. Google Analytics 

Google Analytics alkalmazása esetén: 
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak 
szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, 
hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket 
készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google 
szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. A 
Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem 
szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó 
böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy 
információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben 
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely 
és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. 
Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva 
cy/google_privacy_policy_hu.pdf 
 

7.  A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése 

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel: 

Amennyiben Ön képzésen vesz részt a képző intézmény szervezésében, úgy a képző intézménynek a következő 

adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében:  

- viselt családi és utónév,  

- születési családi és utónév, 

- születési hely és idő, 

- anyja születéskori családi és utóneve, 

- neme, 

- állampolgársága, 

- társadalombiztosítási azonosító jele, 

- lakóhelyének címe, 

- tartózkodási helyének címe, 

- telefonszám, 

- munkaerőpiaci státusz, 

- legmagasabb iskolai végzettség, 

- elektronikus levelezési cím, 

- oktatási azonosító szám*, 

valamint  

- a képzéssel összefüggő adatok, például: végzettség, szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-

ismeret, a képzésbe történő belépéssel, a képzés elvégzésével, vagy abból történő kilépésével, a 

képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési 

kötelezettségeivel, költségviselővel és az igénybe vett diákhitellel kapcsolatos adatok. 

*Oktatási azonosító szám: amennyiben Ön még nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, úgy a képző intézmény 

igényli azt meg az illetékes szervtől, és tájékozatja Önt annak elkészülte után, az Ön oktatási azonosító számáról.  

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/intl/hu/policies/priva%20cy/google_privacy_policy_hu.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/intl/hu/policies/priva%20cy/google_privacy_policy_hu.pdf
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Adatok továbbítása a felnőttképzési államigazgatási szerv részére: 

Adatkezelő köteles a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren 

(FAR) keresztül, a képzésben részt vevőkről az alábbi adatokat továbbítani:  

- viselt családi és utónév,  

- születési családi és utónév, 

- születési hely (helység, ország) és idő, 

- anyja születéskori családi és utóneve, 

- elektronikus levelezési cím, 

- oktatási azonosító szám, (amennyiben Ön rendelkezik ilyennel, részleteket lásd fent) 

- magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár, 

- legmagasabb iskolai végzettség. 

A FAR adatbázis intézményi kezelője:  

A FAR-t a felnőttképzési államigazgatási szerv kezeli, ennek jogszabályban kijelölt intézménye:  

Név: Pest Megyei K ormányhivatal 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

e-mail: pest@pest.gov.hu  

 

Oktatási azonosító szám 

Az oktatási azonosítót az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény rendelkezései értelmében az 

Oktatási Hivatal hozza létre, és emeli be a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe. 

 

Az Ön által megadott személyes adatok ellenőrzése 

Miután a képző intézmény az Ön megadott adatait rögzíti a FAR-ban, a rendszer automatikusan ellenőrzi az 

adatokat, összevetve azokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény szerint nyilvántartott adatokkal.  

Statisztikai adatszolgáltatás 

A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben lévő adatok személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra 

átadhatóak a Központi Statisztikai Hivatal részére.  

Az adatkezelés célja, jogalapja, hozzáféréssel rendelkezők köre és időtartama  

A fentiekben részletezett adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen.  

Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.  

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel 

megbízott munkatárs és az oktató férhetnek hozzá. A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe továbbított 

adatokról a fentiekben részletezettek szerinti illetékes szervek férnek hozzá. 

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől 
számított öt illetve nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.   

 

A felnőttképzési államigazgatási szerv a részére továbbított adatokról, valamint a képzés sikeres elvégzésével 
megszerezhető tanúsítványokról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást a felnőttképzési államigazgatási 

mailto:pest@pest.gov.hu
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szerv azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, ezt követően átadja az illetékes levéltárnak, 
majd törli a nyilvántartást.  

 

A képző intézmény a fentiekben felsorolt esetek kivételével, az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, 

azonban hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési 

dokumentációkba.  

Egyéb adatkezelés: kapcsolattartás és pénzügyi teljesítés 

A kapcsolattartás érdekében képző intézmény nyilvántartja az Ön: 

- telefonszámát (mobil és/vagy vezetékes) 

- lakcímét, számlázási címét. 

Ebben az esetben az adatkezelés célja: mindkét fél jogos érdeke a zökkenőmentes kapcsolattartás érdekében. 

Az Ön lakcímét, számlázási címét a képző intézmény a pénzügyi teljesítés érdekében, vagyis a képzési díjról kiállított 

pénzügyi bizonylat kiállítása céljából is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség 

teljesítése.  

Az adatkezelés időtartama:  

Az Ön telefonszámát a képző intézmény 5 évig, illetve bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetében a 

képzés végéig kezelheti, ezt követően a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja 

annak további kezeléséhez. 

Az Ön lakcímét, amely az adójogi elévülésig, nyilvántartandó adatnak számít, a képző intézmény legfeljebb 7 évig, a 

számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. 

 

8. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések 

8.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi 

alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, 

illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 

A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 

megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 

- név 

- születési név,,  

- születési helye és ideje,  

- anyja neve, 

- lakcíme,  

- állampolgársága,  

- adóazonosító jele,  

- TAJ száma, 

- nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),  

- telefonszám, 
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- e-mail cím, 

- személyi igazolvány száma, 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 

- bankszámlaszáma, 

- online azonosító (ha van) 

- munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 

- munkakör, 

- iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 

- fénykép, 

- önéletrajz, 

- munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 

- a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó 

tartozást, illetve ennek jogosultságát,  

- a munkavállaló munkájának értékelése, 

- a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 

- munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa 

- a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,  

- magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító 

száma és a munkavállaló tagsági száma, 

- külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és 

száma,  

- munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; 

- a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat; 

- a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, 

illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.  

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben 

meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.  

A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi 

feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.  

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.   

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a 

munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.   
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8. 2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó 

szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, 

hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel 

történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály 

címéről és a pontos jogszabályhelyről is. 

A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind 

pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal. 

Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése 

érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek 

kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét 

munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása. 

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.  

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.  

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.  

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a 

vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált 

személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve 

annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg. 

A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.  

8.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok  

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési 

adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).   

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az 

érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult 

vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.   

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők 

személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.  

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, 

feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  

E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. 

 

9. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések  

9. 1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény 

nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési 

idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi 

igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, 
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bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, 

törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését 

megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság 

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó 

munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 

év.  

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén 

alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.  

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  

9. 2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai  

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online 

azonosítója. 

 A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti 

kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat 

ellátó munkavállalói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását 

követő 5 évig.  

 

10. Jogok, jogorvoslat 

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára. 

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, 
írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen 
két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel. 

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet 
visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, 
kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve 
az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el 
is kérheti. 

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli 
kijavítását. 

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs 
szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó 
hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő 
módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát. 

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző 
intézmény az adatait nem kezelheti tovább. 
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A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet 
az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu 

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy 
bírósághoz forduljon. 

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy 
kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa. 

 

11. Adatfeldolgozók 

A képző intézmény a személyes adatok tekintetében a következő cégek/egyéni vállalkozók közreműködését igénybe 
véve kezeli: 

 DIKser Kft., Székhely: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 
Az adatfeldolgozás területe: pénzügyi, számviteli ügyintézés, könyvelési feladatok. 

 RACKFOREST KFT. 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Telefon: +36 70 362 4785 
E-mail: info@rackforest.hu 

Az adatfeldolgozás területe: webhosting szolgáltatás, a http://www.oktatozone.hu című holnap és az 
info@oktatozone.hu , valamint az okj@oktatozone.hu e-mail postafiók megfelelő működésének 
biztosítása. 

 K&H Bank Zrt., Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
 Az adatfeldolgozás területe: bankszámla vezetéssel kapcsolatos feladatok. 

A képző intézmény a vele szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozókkal a személyes adatok vonatkozó 
jogszabályoknak való kezeléséről szerződésben rendelkezik.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen 
tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak 
hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön rendelkezik. 

 

Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk.  

Oktatozone Kft. 

Tel.: 06-70/673-4945, 06-70/410-9085 

E-mail: info@oktatozone.hu, okj@oktatozone.hu 

Ügyfélszolgálat címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 83. 

Nyitvatartás: kedd és csütörtök 13:00-15:30, péntek 9:00-13:00 

Az adatkezelési tájékoztató aktualizálásra került: Budapest, 2021. 02. 22. 
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