
 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

OKTATÁSI ÉS EGYÉB KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELMERÜLŐ SZEMÉLYES 

ADATOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN  

I. Bevezetés 

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani az Ön személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatban.   

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, 

forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségeken:  

Adatvédelmi tisztviselő: Becher és Torma Ügyvédi Iroda 

Elérhetőség: dpo@griffsoft.hu vagy adatvedelem@griffsoft.hu   

A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adataihoz fűződő jogairól, és ismerteti azokat az 

alapelveket, amelyeket a Társaságunk követ az Ön személyes adatainak kezelése során.  

II. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 

Társaság neve GriffSoft Informatikai Zrt. 

Székhelye 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. 

Cégjegyzék száma 01-10-049196 

Adószáma  12573936-2-41 

Képviseli Ferenczy Imre, vezérigazgató 

  

III. Melyek az adatkezelés lényeges körülményei? 

A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÉPZÉSEKBEN RÉSZTVEVŐKRŐL KEZELT 

SZEMÉLYES ADATOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉSI CÉL 
ADATKEZELÉSI 

JOGALAP 

ADAT 

FORRÁSA 
ADATTOVÁBBÍTÁS 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

 név,  

 születési név,  

 anyja neve,  

 születési helye és ideje,  

 e-mail címe 

 születési országa 

 képzési jogviszonnyal 

összefüggő adatok,1 

 

A Társaság 

felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. 

törvényben rögzített 

jogi 

kötelezettségének 

teljesítése a képzés 

lebonyolítása 

érdekében.  

 

jogi kötelezettség 

teljesítése  

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont] 

A felnőttképzésről 

szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény (a 

továbbiakban: 

Fktv.) hatálya alá 

tartozó képzések 

esetén a törvény 15-

16.§ és 21. § (1) 

bekezdése. 

érintett 

(képzésben 

résztvevő) 

az Fktv. 15. §-ban 

foglalt kötelezettségnek 

eleget téve adatot 

szolgáltat a 

felnőttképzési 

államigazgatási szerv 

részére a felnőttképzés 

adatszolgáltatási 

rendszerében,  

az Fktv. 21. § (4) bek. 

alapján az Országos 

Statisztikai 

Adatfelvételi Program 

szerint statisztikai célú 

adatszolgáltatásra 

kötelezett, illetve 

egyéb hatósági 

eljárás/ellenőrzés/adatsz

olgáltatási kötelezettség 

esetén az érintett 

A Társaság az 

Fktv. 21. § (5) 

bekezdése alapján 

a felsorolt 

személyes 

adatokat a 

felnőttképzési 

szerződés 

megkötésétől 

számított 

nyolcadik év 

utolsó napjáig 

kezeli. 

                                                      
1 A képzésben részt vevő személy (i) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, (ii) a képzésbe történő belépésével és  

képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, (iii) a képzés során történő értékelésével és minősítésével, (iv) a 

képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel 

kapcsolatosak. 

mailto:dpo@griffsoft.hu
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hatóság felé a hatályos 

jogszabályok szerint  

 az elméleti tanórán, 

gyakorlati foglalkozáson, 

konzultáción vezetett, a 

képzésben részt vevő 

felnőtt által aláírt jelenléti 

íveket, valamint a 

képzésben résztvevővel 

elektronikus úton 

folytatott szakmai 

felkészítést, ellenőrzést 

igazoló dokumentumokat 

és egyéb az Fktv. 16. §-

ban foglalt adatot.  

teljesítésigazoláshoz 

elkészítéséhez és jogi 

kötelezettség miatt 

szükséges 

Fktv. 16. § érintett  hatósági 

eljárás/ellenőrzés/jogsza

bályban meghatározott 

adatszolgáltatási 

kötelezettség esetén az 

érintett hatóság felé 

Fktv. 16.§-a 

alapján 

keletkezéstől 

számított 8 évig 

kell megőriznie a 

Társaságnak. 

 kép- és hangfelvétel a 

képzésről. 

A kép- és 

hangfelvétel rögzítése 

a megrendelő 

partnervállalkozás 

által előírt szerződési 

kötelezettség 

teljesítése érdekében 

végzi GriffSoft (a 

képzés 

dokumentálása 

érdekében).  

A személyes adatok 

kezelését GriffSoft 

szerződés 

teljesítéséhez 

fűződő jogos érdeke 

kívánja meg. 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

 

 A megrendelő 

partnervállalkozás felé. 

A Társaság a kép- 

és hangfelvételt 

nem őrzi meg, azt 

a megrendelő 

partnervállalkozás 

részére továbbítja.  

 

 név, e-mail cím E-learning felület A megállapodásból 

eredő kötelezettség 

teljesítése. 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont] 

Ha jogi személy a 

szerződő fél, akkor 

a szerződés 

teljesítését a 

GriffSoft és a 

megrendelő jogos 

érdeke kívánja meg 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

 

érintett Adattovábbítás nem 

szükséges. 

A felülethez 

történő hozzáférés 

biztosítása alatt. 

A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ KÉPZÉSEKBEN RÉSZTVEVŐKRŐL KEZELT 

SZEMÉLYES ADATOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉSI CÉL 
ADATKEZELÉSI 

JOGALAP 

ADAT 

FORRÁSA 
ADATTOVÁBBÍTÁS 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

 név, e-mail cím Megrendelés, 

szerződés teljesítése 

A megállapodásból 

eredő kötelezettség 

teljesítése. 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont] 

Ha jogi személy a 

szerződő fél, akkor 

a szerződés 

érintett Adattovábbítás nem 

szükséges. 

A szerződés 

teljesítésének 

időtartama alatt. 



 

 

teljesítését a 

GriffSoft és a 

megrendelő jogos 

érdeke kívánja meg 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

 

Az Fktv. 21. § (2) és (3) bekezdése szerint a fenti első sorban szereplő adatok statisztikai célra 

felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, 

továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon 

térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, illetve államháztartási vagy európai uniós források 

igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek 

számára továbbítani kell. 

A Társaság a fenti adatokat elektronikus úton vagy papír alapon kezeli.   



 

 

IV. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz? 

A személyes adatokhoz a Társaság kapcsolatot tartó munkavállalói, az adott feladat ellátásra kijelölt 

munkavállaló, a Társaság vezető tisztségviselői férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.  

Csak kivételes esetben adjuk át az érintett személy adatait harmadik személynek vagy hatóságnak, ha 

jogszabály így rendelkezik vagy az a Társaság egyéb jogi kötelezettségének teljesítése érdekében 

szükséges.  

V. Adatbiztonsági intézkedések 

A Társaság mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (fizikai, informatikai 

védelem és jogosultsági szintek meghatározása) végzett a személyes adatok védelmében. 

Az intézkedések a következő területeket érintik: 

 jogosulatlan hozzáférés kiküszöbölése a kezelt adatokhoz, 

 az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, 

 kezelt adatok megváltoztatása, 

 adatveszteség, adatmegsemmisítés. 

A Társaság részletes belső szabályzatokkal, folyamatokkal, felelősségi körök definiálásával 

rendelkezik annak érdekében, hogy a fenti követelményeknek megfeleljen.  

Amennyiben további részletekre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.  

VI. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve profilalkotást is 

A Társaság az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.  

VII. Adattovábbítás 

Adattovábbítás a fentiek szerint valósul meg (hatósági ellenőrzés esetén). Magyarországon kívül nem 

történik adattovábbítás a Társaság által. 

VIII. Adatfeldolgozók 

A Társaság a felnőttképzési szerződéssel kapcsolatos e-learning anyagok hatékony menedzselése 

érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a lehető legszükségesebb adatokat kaphatja meg a 

képzésben résztvevőkről:  

Társaság neve 
Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye 1114 Budapest, Eszék utca 13-15. fsz. 2. 

Cégjegyzék száma 01-09-950771 

Adószáma  23054196-2-43 

  

A Társaság egyéb feladatai ellátása érdekében külső oktatókat vehet igénybe. E külső oktatók részére 

az Ön nevét továbbíthatjuk. Az esetleges képzéseket megelőzően erről és a külső oktató személyéről 

tájékoztatjuk Önt.  

  



 

 

IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) 15-20. cikkei 

alapján Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatai tekintetében: 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen:  

 Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint 

tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás 

többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes 

adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem 

közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.  

b) a személyes adatok helyesbítését kérje: 

 Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészítését.  

c) a személyes adatok törlését kérje: 

 Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

o a személyes adatokra már nincs szükség; 

o Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

o ha a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 

o ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

 Az adatot a Társaság nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok 

valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró 

jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje: 

 Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

o Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 



 

 

o az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

o a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

o Ön 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. 

o Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat 

a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás 

feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.  

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen: 

 Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az 

esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy 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. 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben 

ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (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. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság 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.   

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

 A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított 20 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésről, 

vagy annak elmaradása okairól.  

 Amennyiben Ön nem ért egyet válaszunkkal, visszajelzésünkkel jogorvoslati 

lehetőségek állnak rendelkezésére, így bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 

1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  
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