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Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása 
 

 

A szervezet megnevezése: KIT Tudásközpont Zrt. 

A szervezet székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3. B. épület 

Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

Cg. 01-10-140564 

Elérhetőség +3630 960 2485. kit@kit.hu, www.kit.hu  

A szabályzat tartalmáért felelős személy: Kovács Attila Tamás vezérigazgató 

A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2020. január 2. 

 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg. A 

szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az 

adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 

 

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, mivel az alábbiak nem vonatkoznak a szervezetre. 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy 

egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint 

egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű 

megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik. 

A szabályzat hatálya 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira, 

foglalkoztatottakra. 

 

 

Dátum: Budapest, 2020. január 02. 

 

 

 

………...................................................... 

Kovács Attila Tamás, vezérigazgató 

 

mailto:kit@kit.hu
http://www.kit.hu/
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A szabályzat célja 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb 

belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. 

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletében foglaltaknak. 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet 

alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 

Lényeges fogalmak, meghatározások 

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat 

mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön 

tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy 

azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető; 

7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 



  ADATVÉDELMI-ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
 

4 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja; 

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoz-

tatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

13.   „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv; (NAIH) 

14.   „GDPR” (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

Az adatkezelés irányelvei 

A természetes személyeket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban e rendelet alapján nyújtott 

védelem állampolgárságuktól és lakóhelyüktől függetlenül megilleti. A GDPR hatálya nem terjed ki az 

olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalko-

zásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és 

formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatá-

rozásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni – ideértve például a megjelölést –, amelyről 

észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő vagy más személy a természetes személy közvetlen 

vagy közvetett azonosítására felhasználhatja. Annak meghatározásakor, hogy mely eszközökről 

feltételezhető észszerűen, hogy egy adott természetes személy azonosítására fogják felhasználni, az 

összes objektív tényezőt figyelembe kell venni, így például az azonosítás költségeit és időigényét, 

számításba véve az adatkezeléskor rendelkezésre álló technológiákat, és a technológia fejlődését. Az 
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adatvédelem elveit ennek megfelelően az anonim információkra nem kell alkalmazni, nevezetesen 

olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, 

amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. Ez a rendelet ezért nem 

vonatkozik az ilyen anonim információk kezelésére, a statisztikai vagy kutatási célú adatkezelést is 

ideértve. 

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni. A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett 

tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is 

az érintett rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához 

szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. 

Az érintettet továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről tájékoztatni kell. Ha a 

személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a 

személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következ-

ményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak 

érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható 

formában általános tájékoztatást kapjon. Amikor az ikonokat elektronikus formátumban jelenítik 

meg, azoknak géppel olvashatóknak kell lenniük. 

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például 

írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint 

bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett 

hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre 

bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az 

ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az 

adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra 

vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a 

felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon 

szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. Az érintett jogosult arra, 

hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet 

erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, 

mint annak megadását. 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű 

lehet. 
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A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 

megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a 

személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, 

külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.  

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul törölni kell. 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak 

szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak 

akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból történik. 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károso-

dásával szembeni védelmet is ideértve. 

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi 

felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást 

szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt 

helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

Személyes adatok kezelése 

A KIT tudásközpont Zrt. adatkezelési tevékenysége az alábbi területeket érinti. 

Oktatásszervezés 

Az adatkezelés jogszabályon alapul. Az adatkezelés célja a szakmai képzésben résztvevők jogsza-

bályban meghatározott adatainak kezelése, szerződéskötés céljából, továbbá a szakmai vizsga szerve-

zési feladatainak ellátáshoz. Az adatkezelés folyamatát, idejét, az adattovábbítás eseteit, a megőrzési 

időt, a hozzáférési jogot, az adattörlést a jelen szabályzat végén megjelenő táblázat tartalmazza. 

KITEX nyelvvizsgaszervezés:  

Az adatkezelés jogszabályon és a nyelvvizsga akkreditációjának részét képező vizsgaszabályzaton, 

valamint a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ, és az Oktatási Hivatal előírásain alapul. Az adatkezelés 

szükséges a vizsgázó azonosításához, a vizsgán való részvételéhez, a bizonyítvány kiállításához. Az 

adatkezelés folyamatát, idejét, az adattovábbítás eseteit, a megőrzési időt, a hozzáférési jogot az 

adattörlést a jelen szabályzat végén megjelenő táblázat tartalmazza. 

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés 

A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes 

adatokat is kezelhet. 
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Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott 

hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és 

időtartamára, valamint az érintett személy jogaira – után az érintettet figyelmeztetni kell az 

adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell. 

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 

 a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen 

alapul; 

 a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási 

és nyilvántartási célból; 

 a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások 

kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is 

lehetnek. 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az 

érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy 

weboldalon partnerként regisztrált stb.) 

A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok 

(például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány stb.) esetében az érintett személy 

hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás 

hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyil-

vántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart. 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést – annak biztosítása érdekében, hogy a 

személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak 

való megfelelést. 

A foglalkoztatotti adatkezelés idejét, az adattovábbítás eseteit, a megőrzési időt, a hozzáférési jogot, 

az adattörlést a jelen szabályzat végén megjelenő táblázat tartalmazza. 

Könyvértékesítés 

Webáruházzal összefüggő adatkezelés  

A www.konyvesbolt.kit.hu webáruházban történő regisztrációra, illetve a látogatók tájékoztatására a 

fenti rendelkezések az irányadók a következő eltérésekkel:  

A KIT Tudásközpont Zrt. fenti weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések 

(vásárlások) esetén az adatkezelés célja a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó 

szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a 

szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének 
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figyelemmel kísérése, az abból származó vételár számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése. A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a 

szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.  

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: E-mail, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, irányító-

szám, helység, utca, házszám. Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan 

természetes személy, aki a Kit Tudásközpont Zrt. webáruházában, vásárol. Az adatok kezelője: a KIT 

Tudásközpont Zrt. vezetője, az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló, a Társaság 

weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a KIT Tudásközpont Zrt. 

könyvelési feladatait ellátó munkavállaló az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói. Az 

adatkezelés helye a Társaság székhelye. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől 

számított 5 év. 

információ, ajánlatkérés 

A KIT Tudásközpont Zrt. által nyújtott képzésekkel kapcsolatosan harmadik személyek számára a 

társaság információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.  

Az adatkezelés jogalapja ez esetben az érintett hozzájárulása.  

Az érintett: minden olyan természetes személy, aki a KIT Tudásközpont Zrt. szolgáltatásaival 

kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.  

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés célja információkérés esetén: 

azonosítás, kapcsolattartás. Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás. Az 

adatok címzettjei információkérés, ajánlatkérés esetén ügyfél kapcsolatot ellátó munkatárs. Az 

adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az 

ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.  

Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés: 

A KIT Tudásközpont Zrt. a fogyasztói jogok érvényesülésének és a tevékenységére irányadó 

jogszabályok szerint tájékoztatja az érintettet a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és a 

panaszkezelés módjáról, a levelezési címéről.  Az adatkezeléssel érintettek köre: mindazon 

természetes személy, aki panaszjogával él a KIT Tudásközpont Zrt-vel szemben. A kezelt adatok köre: 

név, lakcím, panasz helye, ideje, módja, panasz leírása, panasz azonosítója. A címzettek köre: a KIT 

Tudásközpont Zrt. oktatásszervezői, nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatokat munkakörük alapján 

ellátó munkatársai, egyéb panasz esetén a KIT Tudásközpont Zrt. cégvezetője.  Az adatkezelés célja: 

jogszabályi kötelezettség teljesítése. A KIT Tudásközpont Zrt. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a 

válasz másolati példányát oktatásszervezéshez, nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó panasz esetén a 

képzésben résztvevő dokumentációjának megőrzési idejéig őrzi, egyéb panasz esetében  öt évig 

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.  
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Egyéb célból történő adatkezelés 

Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem 

szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési 

célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni 

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, 

eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és 

cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és 

felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azono-

sítására. 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cseleke-

dettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, 

konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy 

a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele 

során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet 

tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak 

kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

Nem kell külön hozzájárulás az érintett személytől a jogszabály alapján történő személyes 

adatkezeléshez, azonban az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelésről és jogairól. 

Adatbiztonság 

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és 

bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és 

a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok 

jogosulatlan felhasználását. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében 

minden ésszerű lépést meg kell tenni. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megvál-

toztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzá-

férhetetlenné válás ellen. 

A KIT Tudásközpont Zrt. számítástechnikai rendszerei és más személyes adatmegőrzési helye: saját 

szerverszoba. 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa 

az érintettek magánszférájának védelmét. 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok bizton-

ságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani 
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azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a KIT 

Tudásközpont Zrt. megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt 

adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 

érintetthez rendelhetők. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további 

intézkedésekkel biztosítja: 

 a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását 

 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 

segítségével történő használatának megakadályozását 

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják 

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki 

vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe 

 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az 

automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatáro-

zásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges 

adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét 

biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

A KIT Tudásközpont Zrt. és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a 

számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűz és 

árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető 

támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatjuk az érintetteket ezúton arról, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 

protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 

szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfe-

désére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden 

tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági 

eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A 

rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 

ellenőrzését is. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását 
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 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét 

 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani 

 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

A KIT Tudásközpont Zrt. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges 

adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek 

számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges 

intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely 

tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és 

számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 

intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 

incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínű-

síthető következményeket; 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. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 

elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Az adatkezelés jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 

egyike teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

b)  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
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f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé. 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely 

harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. A KIT Tudásközpont Zrt.-nek  ilyen 

jogos érdeket teremt a pályázatos oktatásszervezési tevékenység során a munkaügyi központtal, 

illetve a kiírótól függő más szervezettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség, vagy a 

jogszabályokban előírt adattovábbítási kötelezettség. Egyéb esetben a KIT Tudásközpont Zrt. 

személyes adatot nem továbbít. 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az 

érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése 

szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni 

többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal 

összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az 

érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a 

személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem 

számítanak további adatkezelésre. 

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyze-

tekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok 

üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott 

olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához 

feltétlenül szükséges és arányos. 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 

megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a 

személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, 

külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy 

nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken 

alapulónak minősül. 

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 

 Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

 Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre 

is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 

megkülönböztethető módon kell közölni. 
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 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A 

hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását 

ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

 Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a 

szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azono-

sítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 

szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha 

az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez. 

Azonosítást nem igénylő adatkezelés 

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik 

szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő 

információkat megőrizni. 

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, 

erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. 

Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 

törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza 

meg.   

Az KIT Tudásközpont Zrt. deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre 

vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint 

köteles tárolni és megőrizni.  

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a 

KIT Tudásközpont Zrt felel.  

A KIT Tudásközpont Zrt. kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.  

A KIT Tudásközpont Zrt. az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást 

nem ad. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem 
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bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti 

tevékenységben érdekelt. 

Az adatfeldolgozók:  

 Számviteli, könyvviteli kötelezettségeinek ellátása: 

Discantus Kft., 2092 Budakeszi, Szél u. 11/a. 

 weboldal  tárhelyszolgáltatási tevékenység végzése:  

Introweb Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 6724 Szeged, Gelei József u. 5 

Spektinform Bt., 1031 Budapest, Keve u. 109. 

 Számítógépes rendszer üzemeltetése: 

Jónás Atilla e.v., 1039 Budapest, Petneházy u. 24-26. 1/4 

 iCORSO informatikai program üzemeltetése: 

Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft., 7622 Pécs, Vargha Damján u. 4. 

 KITEX LEO informatikai program üzemeltetője: 

Netfocus Kft., 1091 Budapest, üllői út 21. 

 Könyvelési program üzemeltetője: 

Qsoft Számítástechnikai és Ügyviteli Szolgáltató Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 85. 

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak 
gyakorlására vonatkozó intézkedések 

A KIT Tudásközpont Zrt. törekszik arra, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa, Az információkat írásban vagy elektronikus úton adja meg.  Az 

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

személyazonosságát. 

Az adatkezelő elősegíti az érintett GDPR-ben biztosított jogainak a gyakorlását. Az azonosítást nem 

igénylő adatkezelés esetében a joggyakorlásra irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számí-

tott egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a joggyakorlással kapcsolatos szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 

kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszab-

bításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 

tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként 

kéri. 

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 
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intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5)   A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért 

információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre: 

 észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 

kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti. 

Az érintett jogai 

Hozzáférési jog   

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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják,  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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Az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint, hogy az 

adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított 

ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól 

látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon. 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés 

időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem más 

forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre 

bocsátani. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 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. 

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

 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 az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

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 adatkezelés 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; 

Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy 

visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. 
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

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; 
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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 a 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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, 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. 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 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 a hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

A jog gyakorlása nem sértheti a törlési jogot.  Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha 

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Az jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon szemé-

lyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladathoz szükséges, vagy azaz adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 

elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

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, ideértve 

a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
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Az érintett a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmet papír alapon, vagy elektronikusan terjesztheti elő 

a KIT Tudásközpont Zrt. címére postázva, vagy az alábbi e-mail címre: kit@kit.hu 

A személyes adatok felülvizsgálata 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korláto-

zódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. 

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év. 

Az adatkezelő feladatai 

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. 

Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.  

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint, hogy 

képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfe-

lelnek. 

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a 

természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell 

meghozni. 

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelem-

bevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az 

egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett 

adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal 

együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési 

műveletek ellenőrzése érdekében. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

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

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

mailto:kit@kit.hu
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A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében 

 Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való 

megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat 

megismerése. 

 Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés 

koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű 

adatkezelést és adatfeldolgozást.  

 Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az 

adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, 

hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult. 

  Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető 

legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni. 

 Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az 

adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és 

a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet. 

Adatvédelmi incidens 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 

72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 

hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan 

késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

A bejelentésben legalább: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell 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. 

Ha nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül 

később részletekben is közölhetők. 
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Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez 

kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé 

teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről, világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, 

és intézkedéseket. 

Nem kell tájékoztatni az érintettet, ha 

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

az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 

különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

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. 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok nem teljes körűen 

 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). 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény. 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről   

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 37/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-

bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról. 

Oktatásszervezés 
Adatkezelés megnevezése érdeklődő 

Cél kapcsolatfelvétel, beazonosítás 

Jogalap az érintett hozzájárulása 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300077.TV#lbj0id3e
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A kezelt személyes adatok köre név, e-mail cím, telefonszám 

Az adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy 7 nap 

Adatkezelés megnevezése képzésre jelentkező 

Cél a képzésre jelentkezők adatainak kezelése 

Jogalap 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

A kezelt személyes adatok köre név, email lakcím, levelezési cím, telefonszám, állandó+ levelezési 
cím, születési helye, ideje, anyja neve, taj-szám, állampolgárság, 
iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeret,  

Az adatok kezelésének időtartama jelentkezéstől számított 1 év 

 

Adatkezelés megnevezése képzésben résztvevő 

Cél a résztvevő adatainak kezelése szerződéskötés, dokumentálás 

Jogalap 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

A kezelt személyes adatok köre név, email lakcím, levelezési cím, telefonszám, állandó+ levelezési 
cím, születési helye, ideje, anyja neve, taj-szám, állampolgárság, 
iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeret, egészségügyi 
alkalmasság igazolása, bizonyítványok másolata, tanulmányainak 
értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatok, a képzéssel 
megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia 
megnevezésével kapcsolatos adatok 

Az adatok kezelésének időtartama a képzés befejezésétől számított 5 év, EU-s forrásból, vagy hazai 
forrásból támogatott képzés esetén a szerződésben előírt időpont 
(ált. 10 év) 

Adatfeldolgozó neve és címe Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft.  
7622 Pécs, Vargha Damján u. 4. 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

nyilvántartó program üzemeltetője 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

elektronikus 

 

Adatkezelés megnevezése OKJ-s szakmai vizsgán résztvevő 

Cél a vizsgára jelentkező adatainak kezelése 

Jogalap 2011. évi CLXXXVII. törvény,  
315/2013.(VIII.28.sz.) Korm. rendelet, 

A kezelt személyes adatok köre név, születési név, születési hely, idő, lakcím, anyja születési neve, 
állampolgárság, a megszerezni kívánt szakképesítés OKJ szerinti 
azonosító száma, OKJ szerinti megnevezése, a szakmai vizsgára 
felkészítő képző intézmény megnevezése, címe, a képzés formája, a 
vizsgaszervező megnevezése, elért eredmény 

Az adatok kezelésének időtartama A vizsgajegyzőkönyv tekintetében 5 év  
törzslap tekintetében 40 év 

Adatfeldolgozó neve és címe Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  
1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

törzslapnyilvántartó program üzemeltetője 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

elektronikus 

 



  ADATVÉDELMI-ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
 

22 

Adatkezelés megnevezése Europass bizonyítvány kiegészítő igénylő 

Cél az igényléshez szükséges adatok kezelése 

Jogalap 2011. évi CLXXXVII. törvény,  
315/2013.(VIII.28.sz.) Korm. rendelet, 

A kezelt személyes adatok köre név, leánykori név, anyja születési neve, levelezési cím, e-mail cím, 
telefonszám,  bizonyítvány adatai 

Az adatok kezelésének időtartama az igényléstől számított 1 év 

Adatfeldolgozó neve és címe Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  
1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

a kiállításhoz szükséges informatikai program üzemeltetője 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

elektronikus 

  

Adatkezelés megnevezése Bizonyítvány, tanúsítvány másodlat igénylő 

Cél adatok beazonosítása másodlat kiadásához 

Jogalap az érintett hozzájárulása 

A kezelt személyes adatok köre név, születési név, anyja neve, születési helye, ideje, személyiig. 
Száma, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, szakképesítés neve, 
vizsga helye, ideje 

Az adatok kezelésének időtartama a kérelem beérkezésétől számított 2 év 

 
KITEX nyelvvizsgaszervezés 
Adatkezelés megnevezése vizsgázó 

Cél beazonosíthatóság, bizonyítvány adataihoz szükséges adatkezelés 

Jogalap 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 

A kezelt személyes adatok köre név, cím, e-mail cím, telefonszám, szül. hely és idő, anyja neve, szig. 
szám, vizsgaeredmények, bizonyítvány adatai, vonalkód, 
vizsgaproduktumok (szóbeli, írásbeli) 

Az adatok kezelésének időtartama a vizsga időpontjától számított 3 év 

Adatfeldolgozó neve és címe Netfocus Kft., 1091 Budapest, Üllői út 21. 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

nyilvántartó program üzemeltetője 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

elektronikus 

 


