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Kiadva: 2021. június 15. 

 

1. Felelős fél és kapcsolattartási információk   

 Felelős fél:  Adatvédelmi kapcsolattartás:  

 HARTMANN-RICO Hungária Kft.  HARTMANN-RICO Hungária Kft.  

 2051 Biatorbágy  2051 Biatorbágy  

 Paul Hartmann utca 8  Paul Hartmann utca 8. 

 Telefon: +36-23-530-900                          Adatvédelmi megbízott: Szabó Hedvig 

 Fax: +36-23-530-905  E-mail: hedvig.szabo@hartmann.info  

E-mail: info@hu.hartmann.info  

  

2. Adatvédelmi irányelvek 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a HARTMANN-RICO Hungária Kft.-nek, mint a felnőttképzést 

végző társaságnak (a továbbiakban: Társaság) az Online Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) 

elnevezésű képzési felülete használata során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, vagyis 

a Társaságnak kifejezetten a képzési felületen keresztüli adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát. A 

HARTMANN-RICO Hungária Kft. általános adatkezelési tájékoztatója a https://www.hartmann.info/hu-

hu/data-protection linken ismerhető meg teljes mértékben. 

 

A Társaság a jelen tájékoztatóban rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismeri el. A 

képzéssel kapcsolatos adatkezelésben/adatfeldolgozásban érintettek szempontjából jelen tájékoztató 

célja, hogy az érintettek megismerhessék, hogy a Társaság milyen adatokat, milyen célból kezel, 

hogyan gyűjti, milyen módon kezeli, használja fel, továbbá, hogy milyen jogok illetik meg őket az 

adatkezelés során, miután rendelkezésre bocsájtották személyes adataikat. A Társaság garantálja, 

hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes 

biztonságát garantálja az adatkezelés, feldolgozás teljes időtartama alatt. Az Ön személyes adatait a 

GDPR-ral vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban kezeljük.  

 

https://www.hartmann.info/hu-hu/data-protection
https://www.hartmann.info/hu-hu/data-protection
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3.  A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelések célja, kezelt adatok köre, az adatkezelés 

jogalapja, időtartama 

Tekintettel arra, hogy 2020. szeptember 1. napjától a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettségüket, 

- beleértve a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket is -, a felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszeren (FAR) keresztül teljesíthetik. 

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 15. § alapján a felnőttképző  

a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt 

rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett 

időpontjára, 

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési 

címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, 

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási 

kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás 

esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén 

annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének 

időpontja esik. 

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és 

pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy 

természetes személyazonosító adatainak összevetése útján 

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a 

továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő 

személynek 

aa) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának a központi kormányzati 

szolgáltatási busz útján történő ellenőrzését biztosítja, 

ab) az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát átadja, 

b) az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben 

részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. § l) pontjában 

meghatározott adatát átadja 

térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára. 
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A kezelt 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. 

A felnőttképzési államigazgatási szerv (Kormányhivatal) az adatokról és a felnőttképző által kiállított 

tanúsítványról – a 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése 

céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított 

ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó 

központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt 

követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási 

adatait törli. 

A Társaság a korábbiakra tekintettel a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal: 

• 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 rendelethatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet, GDPR) 

• 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info 

tv.) 

• 2012. évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.) 

• 2013. évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

• 1998. évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.) 

• 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Számv. tv.) 

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)  

 

3.2. A kezelt személyes és további adatok köre 

A Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján a Társaság, mint képző és adatkezelő a következő adatokat kéri el, 

illetve szerzi be a képzésen résztvevőkről (a továbbiakban: Résztvevők), és kezeli azokat: 

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 
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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. 

Ezen 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. 

A felnőttképző a képzéshez kapcsolódó személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől 

számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. 

Az Fktv 15/A. § alapján a felnőttképző az általa szervezett képzésre vonatkozóan kidolgozott és 

felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programját a felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe (FAR) köteles feltölteni.  

Az Fktv.16. § értelmében a Társaságnak, mint felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, 

nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának 

biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie: 

a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a 

képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló 

dokumentumokat,  

b)  a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint a 

képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy 

azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az 

előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,  

c)  a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti 

megvalósítását igazoló dokumentumokat,  

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló 

szerződések eredeti példányát, 
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g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat. 

 

3.3. A távoktatási felület használatával kapcsolatosan a Társaság a következő adatokat kéri 

el, illetve szerzi meg a Résztvevőkről, és kezeli azokat: 

A regisztráció során önkéntesen megadott adatok: 

• felhasználónév 

• név (viselt) 

• születési név 

• anyja neve 

• születési ország 

• születési helye 

• születési ideje 

• legmagasabb iskolai végzettsége 

• e-mail cím 

• szükség esetén képmás 

• szükség esetén hang 

• online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb adatok 

• személyazonosításra használt okmány képe (bemutatásra) 

• képzés alatt, amennyiben a háttér kitakarására szolgáló, ún. maszkolás funkciót nem használja, 

a környezete. Ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgáztatás során a résztvevő környezete 

(ekkor a maszkolás funkció nem alkalmazható). 

A távoktatási felület használata során: 

• keletkezett teszteredmények 

• tanulási előrehaladás 

 

3.4. A képzés jogszabályi megfelelőségét biztosító esetleges alvállalkozóktól a Társaság a 

következő adatokat kéri el, illetve szerzi meg az érintettektől, és kezeli azokat:  

• név vagy cégnév és képviselő neve 

• cím vagy székhely 

• adószám, cégjegyzékszám 
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• e-mail cím 

• mobiltelefon szám 

• iskolai és szakmai végzettség 

• tevékenységi jogosultság igazolása  

 

3.5. Számla kiállításával és az elmaradt képzési díj és egyéb, a szerződéssel összefüggő 

fizetési kötelezettség behajtásával kapcsolatos adatkezelés 

Kezelt adatok köre: 

a) A résztvevő állandó lakcíme, költségviselő (képzési díjat átvállaló természetes személy) adatai: 

neve, állandó lakcíme.  

b) résztvevő, költségviselő lakóhelye/ tartózkodási helye (ahol ténylegesen tartózkodik), értesítési 

(kézbesítési) címe (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési helye és ideje, anyja neve, 

perbeli cselekvőképessége hiányában törvényes képviselőjének a neve és kézbesítési címe 

 

3.6. Az adatkezelés/adatfeldolgozás jogalapja és célja 

Az adatkezelés jogalapja általában 

a) A tanfolyami jelentkezés során az Ön (mint képzésre jelentkező) nevét, születési nevét, beosztását, 

munkahelyének nevét, telefonszámát, e-mail címét, címét (ha Ön fizeti a számlát), oktatási azonosítóját, 

legmagasabb iskolai végzettségét, születési helyét, idejét, anyja nevét, és a választott tanfolyam adatait 

kezeljük.  

Az oktatási azonosítóját, ha nem ismeri, azt az Adatkezelő tudja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási 

Rendszer (FAR)segítségével lekérni, illetve megigényelni, természetes személyazonosító adatai 

alapján, és az azonosítót közli Önnel.  

Ezen adatok a felnőttképzési szerződés megkötéséhez is szükségesek.  

b) Amennyiben Önt a munkáltatója (vagy harmadik személy) iskolázza be a képzésre, és/vagy 

valamilyen hazai vagy Európai Uniós pályázati támogatást vesz igénybe a díj megfizetéséhez, a 

munkáltatónak részünkre a fentieken kívül további személyazonosító adatokat (pl. TAJ szám, 

adóazonosító jel) is szükséges bekérnie/megadnia, melyekről Önt előzetesen tájékoztatja.  

c) Amennyiben az adott képzés elvégzéséhez szükség van az Ön meglévő kompetenciáinak 

igazolására, úgy az Ön által megadott képzettséget igazoló okiratok (pl. érettségi bizonyítvány) adatait, 
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illetőleg azok másolatait is kezeljük. Ha Ön előzetes tudásmérési szolgáltatásunkat is igénybe veszi, 

ennek során nevét, e-mail címét, születési idejét, valamint a teszt eredményét kezeljük.  

 

 

A személyazonosító adatok kezelésének jogalapjai 

a.) a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) 

pont), az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (szerződés áll fenn az ön 

vállalkozása/szervezete és egy ügyfél között 

b.) a kapcsolattartási adatok esetében a Társaság azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont), hogy a képzésen résztvevővel kapcsolatot tudjon tartani.  

c.) Az online felületre történő belépéshez szükséges személyes adatok megadása önkéntes alapon az 

érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez; 

d.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (uniós vagy 

nemzeti jogszabályok alapján). 

3.7. Az adatkezelés célja  

a) Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetében: a felnőttképzési törvény alapján a 

felnőttképzési szerződés megkötése (illetve annak elkészítése); a megrendelő által delegált résztvevők 

beazonosítása; a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a belső ügyviteli rendszerben; 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; továbbá kapcsolattartás a jelentkezővel.  

b) Egyéb, a felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó tudásmegosztó/tudásfejlesztő megoldások 

esetében: a résztvevők beazonosítása; továbbá a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a 

belső ügyviteli rendszerben; kapcsolattartás a jelentkezővel, valamint céges (vállalati) megrendelések 

esetében a nyújtott szolgálatás szerződésszerű teljesítése, illetve annak igazolása.  

c) Az adatok belső ügyviteli rendszerben történő rögzítésének célja a képzés megszervezéséhez, 

képzésen résztvevővel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok belső nyilvántartása, az ügyviteli 

rendszer működtetése.  



 

                           Adatvédelmi tájékoztató 

a HARTMANN 

online akadémia felnőttképzésére jelentkezőknek 

  

  

  
  
Adatvédelmi tájékoztató a HARTMANN online akadémia felnőttképzésére jelentkezőnek 

  8 / 12 oldal  

d) Az előzetes kompetenciák igazolásával, valamint az előzetes tudásmérési szolgáltatással 

összefüggésben az adatkezelés célja a kompetenciák meglétének ellenőrzése és igazolása, egyedi és 

mentorált képzések esetén a személyre szabott képzés megfelelő előkészítése, ennek során 

kapcsolatfelvétel a résztvevővel, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 16.§-ában meghatározott dokumentumőrzési kötelezettség  

A felsorolt adatkezelések legfőbb célja, hogy a Résztvevők a képzésben részt vehessenek, 

vizsgázhassanak és a képzést hatékonyan elvégezhessék, valamint a képzési díj kifizetésének 

adminisztrációja, illetve számla kibocsátása.  

 

3.8. Az adatkezelés időtartama 

Jogszabályokban – felnőttképzési törvény és szakmai vizsgaszabályzat – meghatározott ideig.  

a) A papír alapú jelentkezési lapokat és az elektronikus nyilvántartó rendszerünkben rögzített adatokat 

a Felnőttképzési törvény 16.§ b) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 

évig megőrizzük.  

b) Az előzetes kompetenciák meglétét igazoló dokumentumok másolatát és az előzetes tudásméréssel 

kapcsolatos dokumentumokat a Felnőttképzési törvény 16.§ b) pontja alapján 8 évig őrizzük. 

 

4. Az adatkezelés elvei és módja 

4.1. Jogos érdeke az adatkezelésben/feldolgozásban érintetteknek és a Társaságnak is, hogy a 

kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (mobiltelefon-szám, e-mail cím). 

Jogos érdeke mind két félnek továbbá az is, hogy a képző, a magas szintű és hatékony képzés 

érdekében, tisztában legyen a Résztvevők meglévő iskolai és szakmai végzettségével, valamint 

számítógépes és nyelvismeretével, a képzés során mutatott tanulási előrehaladásával, valamint a 

tesztek és vizsgák eredményeivel. A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. és 3.5. pontban felsorolt adatok megadása 

önkéntes, személyes hozzájáruláson alapuló és szükséges a képzésben történő részvételhez. 

4.2. A Társaság a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, 

valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően 

kezeli. 
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4.3. A képzésben történő részvételhez szükséges 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. és 3.5. pontban felsorolt adatokat 

a Társaság az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek személyes hozzájárulása alapján és kizárólag 

a célhoz kötötten használja fel. 

4.4. A Társaság a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Társaság az eredeti 

adatfelvétel/rögzítés céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Résztvevőt haladéktalanul 

tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást 

megtiltsa. A személyes adatoknak a gyűjtésük és kezelésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő 

kezelése csak akkor történik meg, ha az adatkezelés/feldolgozás összeegyeztethető az 

adatkezelés/feldolgozás eredeti céljával. A Társaság törli az érintett személyes adatait, ha az adatok 

gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés/feldolgozás az adatkezelés eredeti 

céljaival összefüggésben már nincs szükség, illetve abban az esetben, ha az érintettek hozzájárulásukat 

visszavonták. 

4.5. A Társaság a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, ezért biztosítja, hogy az érintett 

a személyes adataira vonatkozóan bármikor pontosítást kérhessen. 

4.6. A Társaság az általa kezelt adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, 

valamint a képzés költségét átvállaló munkáltatókon (Adatkezelő), a hatóságokon és hivatalos 

szerveken kívül, harmadik félnek át nem adja. 

4.7. A Társaság az általa kezelt/feldolgozott, a Résztvevők tanulmányi előrehaladására, teszt- és 

vizsgaeredményeire vonatkozó adatokról, kérés esetén, a képzés költségét átvállaló munkáltató 

(Adatkezelő) számára szóban vagy írásban tájékoztatást adhat. 

4.8. A Társaság bizonyos esetekben – hatósági ellenőrzés, hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, 

jogi eljárás szerzői, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő és 

a Társaság érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik fél 

számára hozzáférhetővé teszi az érintett Résztvevő elérhető személyes adatait. 

4.9. A Társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a 

felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen 

elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és 

jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. 
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4.10. A Társaság az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek adójogi elévülésig nyilvántartandó 

személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 

legfeljebb 8 évig kezelheti. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás. 

4.11. A Társaság biztosítja, hogy az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek a személyükre 

vonatkozóan gyűjtött adatokhoz hozzáférjenek az adatkezelés/feldolgozás jogszerűségének 

megállapítása és ellenőrzése céljából. 

 

5. Résztvevő jogai, érvényesítésük módja  

5.1. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti, hogy a Társaság tájékoztassa, hogy kezeli-e az 

érintett személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson 

számára hozzáférést. 

5.2. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak 

helyesbítését vagy módosítását.  

5.3. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak 

törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a 

Társaság minden esetben tájékoztatja az adatkezelésben/feldolgozásban érintettet, megjelölve a törlés 

megtagadásának indokát. 

5.4. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a 

Társaság korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az 

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

pontosságát. 

Az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek kérhetik személyes adatainak kezelésének korlátozását, 

ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok 

felhasználásának korlátozását, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a 

Résztvevő igényli azok a Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme 

céljából.  
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5.5. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a 

személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a 

Társaság megbízásából valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges.  

5.6. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti, hogy megkapja adatait elektronikus 

adathordozón, illetve, hogy a Társaság egy másik adatkezelésben/feldolgozásban együttműködő 

alvállalkozónak továbbítsa azokat.  

 

6. Adatfeldolgozás 

6.1. A Társaság tevékenysége ellátásához további Adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

6.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a 

kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre a Társaság által továbbított 

és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel 

összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek, valamint szerződésekben 

nyilatkoznak a Társaság részére. 

6.3. A Társaság ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. 

6.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak a Társaság hozzájárulásával 

jogosultak. 

 

7. Adattovábbítás lehetősége 

7.1. A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt 

személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt 

jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető 

felelőssé. 

7.2. A Társaság jogosult az általa kezelt, a Résztvevők tanulmányi előrehaladására, teszt- és 

vizsgaeredményeire vonatkozó adatokról a képzés költségét átvállaló munkáltató (Adatkezelő) számára 

szóban vagy írásban tájékoztatást adni. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.  

 

8. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 
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8.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú 

döntésével bármikor módosítsa, amiről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelésben/feldolgozásban 

érintetteket. 

8.2. A Résztvevő a képzésre történő jelentkezéssel és részvétellel elfogadja a Tájékoztató mindenkori 

hatályos rendelkezéseit, valamint az adatkezelésre/feldolgozásra személyes hozzájárulását adja. Ezen 

túlmenően az egyes Résztvevők beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

 

 

9. Az adatok tárolásának helye  

A jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelésekre vonatkozó adatok tárolását a Társaság biztonságos 

onpremise szerverparkjában és bérelt szervereken tárolja. A személyes adatokat tartalmazó bizalmas 

és szigorúan bizalmas dokumentumokat megfelelő jogosultságkezelés és hozzáférés szabályozás 

mellett kezeli, azok papír alapú verzióit (iratok) biztonságosan kezeli, zárható helyen (irattár, zárható 

irodák és szekrények) tárolja.  

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek 

10.1. Adatkezeléssel/feldolgozással kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság 

adatvédelmi tisztviselője az hedvig.szabo@hartmann.info e-mail címen. 

 10.2. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C) fordulhat.  

10.3. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A 

per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 


