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Bejelentés hatálya alá tartozó képzésekre vonatkozó adatkezelés
Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak felvételével, az
adatok egyeztetésével, a felnőttképzési szerződés megkötésével kapcsolatos
adatkezelés a felnőttképzési törvény alapján
Ide tartozik minden, a felnőttképzési törvény alapján folytatott, az érintettek
adatainak felvételével, egyeztetésével kapcsolatos adatkezelés.
Felnőttképzésben résztvevő érintettek adatai kezelésének összefoglaló táblázata
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Mi az adatkezelés jogalapja?
1. Amennyiben Adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvény alapján végez oktatást,
képzést, úgy kötelező adatkezelést végez az általa szervezett képzésben
résztvevő személyes adataival kapcsolatban.
2. Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése miatt kötelező a 2013. évi
LXXVII. törvény 21.§-a alapján azon érintettek vonatkozásában, akik
felnőttképzésben résznek vesznek.
Kik az érintettek?
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által
szervezett felnőttképzésre jelentkezik, abban részt vesz.
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?
4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: a képzésben résztvevő érintett
 neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme,
állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
telefonszáma, e-mailcíme, iskolai végzettsége, munkaerőpiaci státusza,
 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
telefonszáma a 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti képzésben résztvevő esetén,
 a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt
vevő
 iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga,
hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal
fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint
illetékes bírósághoz.
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képzésbe történő felvételével,
tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia
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a képzésben résztvevő adóazonosító jele.
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nyomonkövethetőség
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reklamációhoz kerül felhasználásra

Mi az adatkezelés célja?
5. Az adatkezelés célja a jelentkezés, a törvényi kötelezettség teljesítése, a
képzésben részt vevők adatainak rögzítése, az érintettek azonosítása,
kapcsolattartás.
Hogyan történik az adatkezelés?
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Érintett a felnőttképzésre jelentkezés során jelentkezési ívet tölt ki a
fenti adatinak megadásával, előzetes tájékoztatást követően. (lásd
korábban)
b. Érintett valós adatokat köteles szolgáltatni az adatkezelő számára a
2013. évi LXXVII. törvény alapján.
c. Adatkezelő és érintett felnőttképzési szerződést kötnek egymással a
törvény rendelkezései alapján.
d. Az adatok megadásával az érintett tudomásul veszi, hogy az
Adatkezelő az adatokat statisztikai célokra felhasználja a nevezett
törvényből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, és a
törvényben megnevezett szervek részére továbbíthatja.
Meddig tart az adatkezelés?
7. Adatkezelés időtartama:
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga,
hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal
fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint
illetékes bírósághoz.
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a. amennyiben a jelentkezésen túl a folyamat valamilyen ok miatt nem
folytatódik, úgy a cél nem tud megvalósulni és az Adatkezelő törli az
érintett adatait.
b. egyéb esetben a 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján 8 évig.
Mi az adatkezelés módja?
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
Honnan vannak az adatok?
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Történik adatközlés harmadik fél számára?
Adatközlés: A törvényben meghatározott Felnőttképzési Adatszolgáltatási
rendszerbe. Ellenőrzés esetén hatóság, pályázati kiírás esetén a pályázati
ellenőrző szerv felé kerülhet közlésre.
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?
10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
Egyéb
11. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.
2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján
tárolt adatállományok tekintetében.
3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt
adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
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az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen
szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási
rendek útján is gondoskodhat.
7. Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb,
adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott,
az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.
8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében
gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat
foglalkoztat.
9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene.
10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés
védelem, hálózati védelem);
b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről,
ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített,
biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen
belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az
ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról
(archiválás, tűzvédelem).
11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen
szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga,
hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal
fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint
illetékes bírósághoz.

4/5

Adatkezelő: Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt., székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15.,
e-mail cím: info@converzum.hu, tel.: 06 1 368 11 56.

b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan
munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó
feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével
kerül sor.
d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre
kerülnek.
e. az adatokról biztonsági mentés készül.
12. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése,
törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi
szintet nyújtja.
13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül,
bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása
mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása
mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem
továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt
jogszabály kötelezően írja elő.
14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható,
beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem
minősülnek.
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