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Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

felnőttképzésben részt vevő személyeknek 

 

A ROGÉP Oktató és Környezetvédelmi Kft. (7632 Pécs, Móra Ferenc utca 89., 

nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000795, képviseli: Rohonczi Miklós a felnőttképző 

vezetője, ügyvezető továbbiakban Adatkezelő) garantálja, hogy a képzésben részt vevő 

személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályokat, ajánlásokat és 

irányelveket, és az Adatkezelő belső szabályozását maradéktalanul betartva kezeli, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

- 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 rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban Rendelet) 

- Magyarország Alaptörvényének VI. cikke,  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény  

- a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

- a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és 

a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve,  

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

A 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az adatkezelési hozzájárulás akkor tekinthető 

jogszerűnek, ha annak megadása előtt az érintett személy megfelelően tudott tájékozódni az 

adatainak kezeléséről. 

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy tájékoztatást adjon többek között arról, hogy milyen 

adatokat kezel. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése szerint 

a felnőttképzők – így a ROGÉP Oktató és Környezetvédelmi Kft. is - az alábbi adatokat 

tartják nyilván és kezelik: 

a) a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával 

összefüggésben – oktatási azonosító számát, 

ab) elektronikus levelezési címét és 

ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát. 

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy 

ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével, 

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése 

hiányában a képzésből történő kilépésével, 

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével, 

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel 

kapcsolatosak. 
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Az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelést végzőnek tájékoztatni kell az érintettet - 

kérése nélkül is - az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így az alábbiakról:  

 

I. ADATKEZELŐ ADATAI 

A szervezet megnevezése 

(Cégnév): 
ROGÉP Oktató és Környezetvédelmi Kft. 

A cég rövidített elnevezése: ROGÉP Kft. 

Székhely (Levelezési cím): 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 89. 

Cégjegyzékszám: 02-09-076445 

Adószám: 22997827-1-02 

Bankszámla száma 50800104-11008239-00000000 

Számlavezető bank: Dél Takarék Szövetkezet 

Honlap: http://rogep.hu/ 

E-mail cím: rogep.kft1@gmail.com 

Telefonszám: +36-72/439-181 

Főtevékenysége: Felnőttképzés 

Képviselő neve (A szabályzat 

tartalmáért felelős személy):  
Rohonczi Miklós ügyvezető 

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtás. Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó 

képzésbe való bekapcsolódás, és felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás 

igénybe vétele. 

Az adatkezelés jogalapja: egyrészt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § 

(1) bekezdésében meghatározott adatainak jogszabály által előírt kezelése, másrészt a 

fentieken túl az Adatkezelő (Felnőttképző) jogos érdeke a képzés megvalósíthatósága 

érdekében  

Részleteket lásd a jelentkezési lapon! 

III. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK 

KATEGÓRIÁI 

Az Adatkezelő munkatársai. 

IV. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI 

1. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatokat ellátó 

adatfeldolgozó adatai 

Cégnév: Otthon és Kert Építő-Szépítő Kft. 

Székhely: 7634 Pécs, Kismélyvölgy-hegyhát dűlő 88. 

2. IT szolgáltató adatfeldolgozó adatai: 

Cégnév: Balázs Péter EV 

Székhely: 7761 Kozármisleny, Túlzó hegy 1966 hrsz. 

3. Levélpostai szolgáltató adatai. 

mailto:rogep.kft1@gmail.com
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Cégnév: Magyar Posta Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

 

V. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK FORRÁSÁRÓL 

Az adatok gyűjtésének forrása lehet az érintett, az érintett munkáltatója, a képzésének 

finanszírozója vagy a számára támogatást folyósító szervezet. 

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A felnőttképző a Fktv. 21. § (5) bekezdésének előírása szerint a képzésben részt vevő személy 
adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig kezeli. További 
tárolás csak a képzésben részt vevő személy kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

Töröljük annak adatait, akivel nem jött létre felnőttképzési szerződés, kivéve, ha az érintett az 

adatainak megőrzését kéri. Részletezését lásd a jelentkezési lapon! 

VII. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI LEHETNEK 

- Az Fktv 15. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképző a képzésben részt vevő személyek 

= természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint 

legmagasabb iskolai végzettségére, 

= a képzési díjra és annak költségviselőjére 

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszerében.  

- A vizsgaszervező (akkreditált vizsgaközpont) abban az esetben, ha a képzésben résztvevő 

személy kéri és jogszabály erre lehetőséget ad. 

- A képzésben résztvevő személyek adatai 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. 

VIII. ÉRINTETTI JOGOK 

Az érintett jogai röviden összefoglalva: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése  

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik  

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes 

adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 

4. Az érintett hozzáférési joga 

5. A helyesbítéshez való jog 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

10. A tiltakozáshoz való jog 

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 

jog) 

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
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14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog. 

Az érintett jogai részletesen és teljes körűen: 

Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról. 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania. 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az 

érintett személyazonosságát. 

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására 

irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel 

további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.  

1.4. 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. 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést 

díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. E dokumentum az előzetes 

tájékoztatást szolgálja. 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.  

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes 

adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az 

adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha 

a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel 

való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, 

legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. 

pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e. 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.  

4. Az érintett hozzáférési joga 

4.1. 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 a kapcsolódó információkhoz hozzáférést 

kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

4.2. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke 

tartalmazza. 
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5. A helyesbítéshez való jog 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése 

céljából; 

c) statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 

vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.  

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az érintett 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. 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) 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. 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 
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8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

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 az adatkezelés hozzájáruláson. 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A 

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). E jog nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait. 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.  

10. A tiltakozáshoz való jog 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen. Ebben az 

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az 

érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és 

megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy 

alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az 

adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés 

során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés 

nem folytatható. 

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett 

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel 

kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 

információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált 

eszközökkel is gyakorolhatja. 

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, 

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása 

érdekében van szükség. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.  

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
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11.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és 

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 

következőket: 

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

11.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.  

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 

jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles 

tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak 

eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.  

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

13.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

13.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság 

nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 

benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.  

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 

Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.  
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IX. VISSZAVONÁS LEHETŐSÉGEI, AMENNYIBEN HOZZÁJÁRULÁSON 

ALAPULT 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, 

mint annak megadását. 

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne 

kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés 

eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az 

adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e - mailben, telefonon vagy 

levélben az I. pontban megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

X. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Társaságunkat, így lehetőség 

nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreállítsuk a jogszerű állapotot. A beadványát 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb 25 napon belül - kivéve adatkezelés 

elleni tiltakozását, valamint törlésre vonatkozó kérelmét.  

Az előbbit a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül – megvizsgáljuk, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önnek a megadott címére 

tájékoztatást küldünk. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a 

hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c 

Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

URL: http://naih.hu 

Az igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták 

esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel 

kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat. 

XI. KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT 

Az Adatkezelő (Felnőttképző) azon alkalmazottai, akik bonyolítják a képzési adminisztrációt, 

illetve a képzés lebonyolításában közreműködő oktatók, az adatfeldolgozók munkatársai. 

XII. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE MEGHIÚSULÁSÁRÓL, HA AZ 

ÜGYFÉL AZ AHHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYES ADATAIT NEM ADJA 

MEG, ILLETVE NEM JÁRUL HOZZÁ AZOK KEZELÉSÉHEZ. 

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a szolgáltatásunkat (felnőttképzés, felnőttképzési 

tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás), szükséges a kért személyes adatok megadása. A 

személyes adatokat megadásra nem köteles, az adatszolgáltatás elmaradása az Ön számára 

más hátrányos következménnyel nem jár, mint hogy nem vehet részt képzésünkön és nem 

vehet részt felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásunkon. 

XIII. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEIVEL ÖSSZEFÜGGŐ TOVÁBBI 

ÉRDEMI TÉNYEK 

http://naih.hu/
http://www.birosag.hu/
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Az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 

követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. 

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén 

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a 

károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

 

Pécs, 2022. január 1. 

 

 …………………………….. 

 Rohonczi Miklós 

 a felnőttképző vezetője, ügyvezető 


