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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ - GDPR 

Általános rendelkezések  

A Primátori Bt. (székhelye: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4. I/17. Cg.: 01-06-778163, adószám: 

22516761-1-43, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.tachografoktatas.hu weboldal és 

az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott 

szolgáltatásaihoz, valamint az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó, a felhasználó természetes 

személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és 

Tájékoztató (ADASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal 

használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ADASZT rendelkezéseit. 

A szabályzat célja 

Az ADASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés 

módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 

követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek 

magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi 

feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

A szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Primátori Bt. által kezelt valamennyi személyes adatra. 

Adatvédelmi alapelvek 

A Primátori Bt. valamennyi adatkezelése és azok minden érintettje tekintetében azonos mértékben 

biztosítja az adatvédelmi alapelvek teljesülését. Az adatkezelések során előtérbe kell helyezni az 

adatkezelések érintettjeinek jogosultságát és érdekeit, összevetve és mérlegelve a Primátori Bt. 

érdekeivel is. 

Személyes adatok gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására (továbbiakban: adatkezelés) 

kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adatkezelés célja kellően meghatározott és 

jogszerű, az ehhez szükséges megfelelő jogalap rendelkezésre áll, és amennyiben az adatkezelés 

jogszerűsége az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosított. A Primátori Bt. mint adatkezelő felelős, 

azért, hogy az adatkezelések tekintetében megvalósuljanak az alábbi alapelvek: 

a) A Priomátori Bt. minden adatkezelése tekintetében biztosítani kell, hogy a személyes adatokat a 

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvének megfelelően kezelik. 

b) A személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és továbbítása csak egyértelmű és 

meghatározott célból történhet, és a személyes adatok más célokra nem használhatóak fel az eredeti 

céllal össze nem egyeztethető módon; az adatkezelés céljának, eszközeinek és az adatkezelés 

szükségességének egymással arányban kell állniuk, amelyet a megfelelő módon dokumentálni kell. 

c) A személyes adatok kezelésének az adatkezelés céljainak megfelelően, a szükségesre kell 

korlátozódniuk. 

d) A személyes adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenniük, az eljárások során minden ésszerű 

http://www.tachografoktatas.hu/
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erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan vagy elavult személyes adatokat javítsák 

vagy töröljék. 

e) A személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél végrehajtásának megfelelő ideig lehet tárolni; 

azadatkezelési idő lejártát követően személyes adatot kezelni tilos. 

f) A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, hogy az érintettek jogai, az adatok integritása és 

bizalmassága biztosítva legyenek. 

g) A Primátori Bt. mint adatkezelő felelős a GDPR követelményeinek való megfelelésért, és a megfelelés 

bizonyításáért is. Ahol a Primátori Bt. más adatkezelő nevében adatfeldolgozóként jár el ott szintén 

biztosítja a fenti elvek érvényesülését. 

 

1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 

az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. 

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 

szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy. 
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2. Az adatkezelő megnevezése 

Szervezet neve: Primátori Bt. 

Székhelye: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4. I/17. 

Cégjegyzékszám: 01-06-778163 

Szervezet adószáma: 22516761-1-43 

Email: info@tachografoktatas.hu 

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-66121/2013 

- a továbbiakban Szolgáltató. 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési 

jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel 

ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba 

vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi 

nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági 

viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses 

jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, 

elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira 

vonatkoik. 

 

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. 

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó  

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, 

harmadik személyek számára nem adják ki. Egyéb adatfeldolgozó megnevezése: Big7 Kft.- 

tevékenység: könyvelés, LIW intermedia Kft. tevékenység: honlapszerkesztés-kezelés. 

Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél részére. 

Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az ügyfél 

által megadott számlázási címre küld. 

 

4. A kezelt személyes adatok köre 

A jelen ADASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, 

hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. 

A Weboldal és szolgáltatás bármely internethasználó és résztvevő által regisztráció nélkül hozzáférhető 

tartalmakat is biztosít. 
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4.1. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet 

a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított 

kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg 

azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat 

automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek. 

4.2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési 

jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 

Az Ügyfél elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: 

az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási 

célokat szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus 

formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.  

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt kapcsolattartással összefüggő 

mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. 

Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat 

során kapcsolattartási célokat szolgál. 

Az Ügyfél adatait papír alapon és számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai 

fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok 

(naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél 

számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és 

böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása 

egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, 

másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények 

elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél 

azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja 

össze. 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - 

hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, 

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1. Az adatok megadása során kötelezően megadott adatok kezelése az adatok megadásával kezdődik 

és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától 

a kérdéses adat törléséig tart. Az adatmegadás során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését 

az Ügyfél írásban, az info@tachografoktatas.hu e-mail címre küldött levélben kezdeményezheti. 

mailto:info@tachografoktatas.hu
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5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, felnőttképzési 

törvényben – lásd 1. számú melléklet) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. 

 

6. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre 

6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás 

rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. 

Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

6.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 

kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

7. Az ügyfél jogai 

7.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes 

adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ADASZT-ban meghatározott módon. Ügyfél 

jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 

7.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a 

kért tájékoztatást. 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: Primátori Bt. 1192 Budapest, Kós Károly tér 4. I/17. 

E-mail: info@tachografoktatas.hu 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató 

munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 

7.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését 

kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez 

esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli 

szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

7.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. 

7.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez adatai megadása során harmadik fél adatait 

adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az 

Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető 

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása 

céljából. 
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8. Egyéb rendelkezések 

8.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak 

össze a felhasználók által az adatok megadásakor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy 

szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 

irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával 

ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ADASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal 

arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen ADASZT-ban megfogalmazott 

előírásoknak. 
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1. számú melléklet-Adatkezelés a Felnőttképzési törvény értelmében 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

kötelező adatkezelés a Felnőttképzési törvény értelmében 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk Önt, mint Érintettet a személyes adatainak kezeléséről: 

Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Primátori Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhely: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4. 1. emelet 17. ajtó 

Intézmény nyilvántartási száma: 

Képviselő: Nyolczas Tamás Szilveszter, ügyvezető 

Adatkezelés jogalapja: 

 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

(a továbbiakban Fktv.) 16.§ és 21.§ rendelkezéseire), azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

Adatkezelés célja: 

 Fktv. hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítése. 

Adatkezelés időtartama: 

Adatkezelő az adatokat a Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig 

kezeli. A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) a nyilvántartásának 

adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat 

átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli. 

Adatok köre: 

a) a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje), 

ab) elektronikus levelezési címe (email címe) 

ac) legmagasabb iskolai végzettsége 

b) a képzéssel összefüggő adatok, 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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Adattovábbítás: 

 az Adatkezelő az a) pontban megjelölt adatokat továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatal FAR 

rendszerébe (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer). Az 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. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós 

források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző 

szervek számára továbbítani kell. 

Az adatkezelőnek – többek között - az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a 

felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak 

keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie, melyek személyes adatokat 

tartalmazhatnak: 

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. 

Adatkezelés jogalapja:  

Képző jogos érdeke 

Adatkezelés célja:  

Fktv.  hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása során kapcsolattartás, számla kiállítása 

Adatkezelés időtartama: 

 Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. 

Érintettek jogai: 

a) Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) 

b) Az Érintett hozzáférési joga 

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 Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. 

(Rendelet 15. cikk). 

c) A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. (Rendelet 16. cikk). 

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
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Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. 

(Rendelet 17. cikk)  

A törléshez való jog részleges is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető. Ez a 

rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható. 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben 

meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén 

nem alkalmazható. 

f) Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa. (Rendelet 20. cikk) 

g) A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható. 

h) Korlátozások 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés 

esetén nem alkalmazható. 

i) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt 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. (Rendelet 77. cikk) 

Az Érintettek kérelmüket előterjeszthetik 

• írásos formában az Adatkezelő címére, 

• elektronikus úton a fenti e-mail címre megküldve. 

Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. A jelen Adatkezelési tájékoztató 

közzétételének időpontjában a jogalkotó által adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosan kinevezett és a 

hatósági jogorvoslat ügyében eljáró hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Székhely címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a képzésben való részvétel feltétele a fenti személyes adatok megadása, 

azokat Ön köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén Ön a képzésben 

nem jogosult részt venni. 


