Tanfolyamra jelentkezők esetében végzett adatkezelés
A képzési szolgáltatás tekintetében a Studex Hungary Kft. minősül adatkezelőnek, Résztvevő
alatt értjük azokat, akik a Studex Hungary Kft. szolgáltatásait igénybe veszik. Az adatkezelő az
alábbiakban tájékoztatja a felhasználókat a honlapon közölt szolgáltatások részeként, illetőleg
az azzal összefüggésben folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és
Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a
továbbiakban: GDPR) összhangban.
Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük rendszerünkben, ha valaki képzésre jelentkezik,
mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?
1.) TERMÉSZETES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK (NÉV, SZÜLETÉSI NÉV,
SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ, ANYJA SZÜLETÉSI NEVE)
•
•

•

•
•

1/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
1/B.) Adatkezelés célja: Képzési jogviszony létrehozása; Képzési feladatok teljesítése;
Igény- és jogérvényesítés; Regisztráció; Azonosítás; Kapcsolattartás; Számlázás;
Követelésbehajtás; Részvételi igazolás kiállítása; Tanúsítvány kiállítása; Jogszabályon
alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
1/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő, mint
érintett az egyik fél; valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés aa) pontja]
1/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
Az adatok megadása kötelező, nélkülük nem lehet a tanfolyamon részt venni.

2.) NEM
•
•
•

•
•

2/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
2/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
2/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés ab) pontja]
2/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
Az adat megadása kötelező, nélküle nem lehet a tanfolyamon részt venni.

3.) ÁLLAMPOLGÁRSÁG; NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGON
TARTÓZKODÁSÁNAK JOGCÍME ÉS A TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKIRAT,
OKMÁNY MEGNEVEZÉSE ÉS SZÁMA
•
•
•

•

3/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
3/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
3/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés ac) pontja]
3/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
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•

Az adat megadása kötelező, nélküle nem lehet a tanfolyamon részt venni.

4.) LAKCÍM; LEVELEZÉSI CÍM; ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM;
TELEFONSZÁM
•
•

•

•
•

4/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
4/B.) Adatkezelés célja: Képzési jogviszony létrehozása; Képzési feladatok teljesítése;
Igény- és jogérvényesítés; Regisztráció; Azonosítás; Kapcsolattartás; Számlázás;
Követelésbehajtás; Részvételi igazolás kiállítása; Tanúsítvány kiállítása; Jogszabályon
alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
4/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő, mint
érintett az egyik fél; valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés ad) pontja]
4/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
Az adatok megadása kötelező, nélkülük nem lehet a tanfolyamon részt venni.

5.) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL
•
•
•

•
•

5/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
5/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
5/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés ae) pontja]
5/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
Az adat megadása kötelező, nélküle nem lehet a tanfolyamon részt venni.

6.) ADÓAZONOSÍTÓ JEL
•
•
•

•
•

6/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
6/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
6/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés af) pontja]
6/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
Az adat megadása kötelező, nélküle nem lehet a tanfolyamon részt venni.

7.) VÉGZETTSÉG; SZAKKÉPESÍTÉS; SZAKKÉPZETTSÉG; IDEGENNYELV-ISMERET
•
•
•

7/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
7/B.) Adatkezelés célja: Képzési jogviszony létrehozása; Képzési feladatok teljesítése;
Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
7/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő, mint
érintett az egyik fél; valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
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•
•

adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés ba) pontja]
7/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.
Az adatok megadása kötelező, nélkülük nem lehet a tanfolyamokon részt venni, mivel
a továbbképzésekre regisztráció szakmai előképzettség alapján történik.

8.) A KÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IDŐPONTJA;
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSE HIÁNYÁBAN A KÉPZÉSBŐL TÖRTÉNŐ KILÉPÉS OKA
ÉS IDŐPONTJA
•
•
•

•

8/A.) Adat forrása: A Studex Hungary Kft. nyilvántartása
8/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
8/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés bb) pontja]
8/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.

9.) A KÉPZÉS SORÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS
•
•
•

•

9/A.) Adat forrása: A Studex Hungary Kft. nyilvántartása
9/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
9/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés bc) pontja]
8/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.

10.) A KÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
•
•
•

•

10/A.) Adat forrása: A Studex Hungary Kft. nyilvántartása
10/B.) Adatkezelés célja: Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése
10/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdés bd) pontja]
8/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 8 év.

11.) TANFOLYAMI DÍJ FIZETŐJÉNEK NEVE; SZÁMLÁZÁSI CÍM, ELEKTRONIKUS
LEVELEZÉSI CÍM, ADÓSZÁM:
•
•
•

•
•

11/A.) Adat forrása: Online regisztrációs lap
11/B.) Adatkezelés célja: Képzési jogviszony létrehozása; Igény- és jogérvényesítés;
Regisztráció; Számlázás; Követelésbehajtás
11/C.) Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő, mint
érintett az egyik fél; valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
11/D.) Adatkezelési idő: A képzés befejezésétől számított 5 év.
Az adatok megadása kötelező, nélkülük nem lehet a tanfolyamokon részt venni.
3

Studex Hungary Kft.
1067 Budapest, Teréz krt. 23. 2/8A
Tel: +36 1 31231397
E-mail: studex@t-online.hu,
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/001064

Az adatok továbbítása harmadik személy részére
A Résztvevő természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét és adóazonosító jelét
a Studex Hungary Kft. a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) részére
köteles továbbítani [a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ (1) bekezdés ab)

pontja]. A Résztvevő az adatainak a jelen pont szerinti továbbítását előzetesen jogosult
írásba foglalt jognyilatkozattal megtiltani. Írásba foglaltnak kell tekinteni a
jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom
változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele
időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.
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