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Adatkezelési tájékoztató 

a Tudásépítő-Team Ágazati Képzőközpont Nonprofit Zrt. által, a www.tudasepito.hu weboldalon 

közzétett képzésekre oktatóként történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelésről 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 

 

Név: Tudásépítő-Team Ágazati és Képzőközpont Nonprofit Zrt.  
(továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) 
Székhely és postai cím: 1037 Budapest Bojtár utca 51. 
E-mail: info@tudasepito.hu 
 

2. Az adatkezelés leírása: 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Társaság által meghirdetett képzésekkel összefüggésben oktatóként 

jelentkező személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataival kapcsolatos adatkezelést írja le.  

3. Adatkezelés jogalapja: 

A Társaság általi adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló EU 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk alapján valósul meg. 

Az Érintettek tájékoztatásának a Társaság jelen adatkezelési tájékoztató saját honlapján történő 
közzétételével tesz eleget. 

Képzésre oktatóként történő jelentkezés alkalmával megvalósuló adatkezelés esetén: 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés 
jogalapja 

név, e-mail cím, telefonszám regisztráció GDPR 
6. cikk (1) b) 

szerződés 

 

Önéletrajz feltöltése estén és azzal összefüggésben megvalósuló adatkezelés 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés 
jogalapja 

az önéletrajzban szereplő adatok: 

• személyazonosító adatok (az érintett neve, 
születési helye és ideje, anyja születési 
neve) 

• életkor, iskolai végzettség, képmás 

• kapcsolattartásra vonatkozó személyes 
adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, 
levelezési cím) 

• szakmai tapasztalatokra vonatkozó 
személyes adatok (szakmai tapasztalatok, 
korábbi munkahelyek) 

a gyakorlati szakoktatás 
feltételei 

megteremtésének 
érdekében óraadó 
oktatók toborzása, 

kiválasztása 
 

GDPR 
6. cikk (1) b) 

szerződés  

http://www.tudasepito.hu/


 

• végzettséggel összefüggő személyes 
adatok (elvégzett tanulmányok, 
képesítések) 

• egyéb, a fentiek közé nem sorolható, az 
önéletrajzban közzétett bármely személyes 
adatnak minősülő valamennyi adat és 
információ. 

 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:  az adatok megadásától számított 1 év (365 nap). 

Egyéb, nem a képzésre való jelentkezésekkel kapcsolatos hírekről és eseményekről történő értesítés 

esetén megvalósuló adatkezelés során kezelt adatok 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés 
jogalapja 

név, e-mail cím, telefonszám 
 
 
 

egyéb, nem a képzésre való jelentkezésekkel 
kapcsolatos hírekről és eseményekről 

történő értesítés 
 

GDPR  
6. cikk (1) a) 
hozzájárulás 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonása. 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor. 

Az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók kerülnek bevonásra: 

1. MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)  

2. Supergrow Vállalkozásfejlesztési és Növekedési Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Galgóczy 

utca 43., cégjegyzékszám: 01-09-378757) 

Az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések: 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai 

rendszerekben tárolja és dolgozza fel. Az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a 

Társaság bizonyos esetekben adatfeldolgozó közreműködését veszi ehhez igénybe, amelynek 

személyéről az érintett számára a konkrét adatkezelés kapcsán minden esetben tájékoztatást nyújt. Az 

Adatkezelő az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett 

szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Társaság megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan 

hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.  

Az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt eljáró és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 

személy a személyes adatokat kizárólag a Társaság működésével összefüggő általa ellátandó feladatok 

elvégzése céljából kezeli. A kezelt személyes adatok harmadik személyek számára csak megfelelő 

jogalap megléte esetén kerülnek továbbításra. Személyes adatok továbbítását előírhatja jogszabály is, 

különös tekintettel bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az 

esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső fél 

rendelkezésére bocsátani.  



 

Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységei során adatfeldolgozók közreműködését is igénybe veszi, 

amelyek személyéről az adatfeldolgozással érintett adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatóban nyújt 

információt. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok A Társaság 

adatkezelési tevékenységével összefüggő - érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos - kérelmet vagy 

kérést indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül 

teljesíti az Adatkezelő, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára 

tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül, melyről az érintettet az Adatkezelő egy 

hónapon belül tájékoztatja. 

Az érintettet a Társaság adatkezelési tevékenységével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:  

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok: 

 
5.1 A hozzáféréshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság: 
 

- milyen személyes adatait 
- milyen jogalapon 

- milyen adatkezelési céllal 
- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  
- a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz       biztosított 
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
- milyen forrásból származnak a személyes adatai; 
- a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 
profilalkotást is. 

 
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló 
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív 
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság 
köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának 
egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat 
kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.  

 
5.2 A helyesbítéshez való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság 
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 
helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az 
általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 
 
5.3 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 
adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és 
az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben: 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra 
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását 



 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

- 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). 

 
5.4 A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát 
a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben 
az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését 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.  
 
5.5 A törléshez való jog 
Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését amennyiben: 

- a Társaságnak nincs már szüksége rá abból a célból, melyből gyűjtötte vagy más módon kezelte 
- az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja 
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre 
- ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték 
- ha a személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni 

kell 
- ha a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatban került sor. 
 
5.6 Jogorvoslathoz való jog 
Amennyiben jelen adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza van, forduljon a Társasághoz az 1. 
pontban megjelölt elérhetőségeken. 
Az Érintett panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően 
kezeljük azt. A Társaság a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül teljesíti az Érintettek 
jogai gyakorlására irányuló kérelmüket. A kérelmek beérkezésének számától és bonyolultságától 
függően fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható, melynek okáról a Társaság egy 
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem 
kíván a Társaságnál panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet. 
 
 
A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Telefonszám: 06 1/391-1400 Telefax: 06 1/391-1410 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató érvényességének kezdete: 2022. június 07. 

 


