
 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

Varga Viktor e.v. Adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom: 

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Varga Viktor egyéni vállalkozó 
Adószám: 56275452-1-33 
Székhely: Szokolya, 2624 Hársfa u 21. 
Weblap: www.nyelvitrening.com 
Kapcsolattartás:  
Tel.+36703345649 
E-mail: nyelvitrening@gmail.com 
 
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a 

helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok  

tároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, 

hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az 

info@converzum.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik 

meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, 

www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint 

illetékes bírósághoz és többek között sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek 

figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel 

kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. 

Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást 

kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat 

is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet. 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő 

kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel 

kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon, e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és 

névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik 

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás  

1. Adatkezelési célok 

A weboldal (www.nyelvitrening.com) a szolgáltatásai igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség 

teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, szolgáltatás nyújtása, tréningek lebonyolítása céljából 

kezelem. 
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Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
jelentkezés az 
Adatkezelő 
szolgáltatásár 
a/szolgáltatá-  
saira, 
valamint a 
kapcsolattart 
ás.  
 

önkéntes 
hozzájáruláson 
alapul  
 

Minden 
természetes 
személy, aki az 
Adatkezelő 
weboldalán 
keresztül 
adatainak 
megadásával 
jelentkezik az 
Adatkezelő ott 
meghatározott 
szolgáltatásaira  

lásd részletesen 
az adatkezelés 
tájékoztatójában 
/leírásában.  
 

lásd 
részletesen az 
adatkezelés 
tájékoztatójába 
n/leírásában.  
 

Elektronikusan, 
papír alapon, 
manuálisan  
 

érintettek  
 

 

Nyelvtudás szint felmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
a jelentkező 
érintett számára 
konkrét 
tanfolyami 
ajánlat 
biztosítása 
/konkrét csoport 
vagy tréning 
meghatározása 
a leg-
optimálisabb 
nyelvtanuláshoz  
 
 

önkéntes 
hozzájáruláson 
alapul  
 

Minden 
természetes 
személy, aki 
önkéntesen 
részt vesz 
nyelvtudás 
szint 
felmérő 
vizsgálatban  
 

lásd részletesen 
az adatkezelés 
tájékoztatójában/ 
leírásában.  
 

lásd 
részletesen az 
adatkezelés 
tájékoztatójába 
n/leírásában.  
 

Elektronikusan, 
papír alapon, 
manuálisan  
 

érintettek  
 

 

Felnőttképzésben résztvevő érintettek adatai kezelésének összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
a jelentkezés, 
a törvényi 
kötelezettség 
teljesítése, a 
képzésben 
részt vevők 
adatainak 
rögzítése, az 
érintettek 
azonosítása, 
kapcsolattartás  
 

Jogszabály 
alapján 
kötelező 
(2013. évi 
LXXVII. tv.)  

Minden 
természetes 
személy, aki az 
Adatkezelő 
által szervezett 
felnőttképzésre 
jelentkezik, 
abban részt 
vesz  

Lásd részletesen 
az adatkezelés 
tájékoztatójában 
/leírásában  

cél 
megvalósulásáig, 
vagy 8 évig  

Elektronikusan, 
papír alapon, 
manuálisan  
 

érintettek  
 

 

Jelenléti ívekkel, haladási naplóval, vizsga teljesítésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló 
táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
a törvényi 
kötelezettségek 
teljesítése, a 
képzés 
megtörtének és 
a képzésen 
történő 

jogszabály 
alapján 
kötelező 
(2013. évi 
LXXVII. tv.) 

Minden 
természetes 
személy, aki 
felnőttképzési 
szerződést köt 
az 
Adatkezelővel 

Lásd részletesen 
az adatkezelés 
tájékoztatójában 
/leírásában 

8 évig elektronikusan 
és/vagy papír 
alapon, 
manuálisan 

Érintettek 



 

 

részvételnek, 
és a vizsgán 
való részvétel 
bizonyítása 

Oktatással, képzéssel, tréninggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
szolgáltatás 
(oktatás, 
képzés, 
tréning) 
nyújtása az 
érintett 
számára 
meghatározott 
időpontokba n, 
tartamban és 
tartalommal, 
valamint 
kapcsolattartás 

önkéntes 
hozzájárulás 
vagy 
megállapo- 
dás, vagy 
jogos érdek 

Minden 
természetes 
személy, aki 
jelentkezik/részt 
vesz az 
Adatkezelő által 
szervezett 
oktatáson, 
tréningen és 
nem az 
Adatkezelő 
Munkatársa 

Lásd részletesen 
az adatkezelés 
tájékoztatójában 
/leírásában 

elévülésig, 
maradandó 
érték 
esetén nem 
selejtezhető 

elektronikusan 
és/vagy papír 
alapon, 
manuálisan 

érintettek, 
esetenként 
érintett-től 
különböző, 
szerződő 
fél 

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
Jelentkezés és 
a kiválasztás 
lehetővé 
tétele, 
kapcsolattartás 

önkéntes 
hozzájárulás  

Minden 
természetes 
személy, aki az 
Adatkezelő 
által 
meghirdetett 
álláspályázatra, 
vagy kiírt 
álláspályázat 
nélkül 
jelentkezik 

Lásd részletesen 
az adatkezelés 
tájékoztatójában 
/leírásában 

hozzájárulásban 
meghatározott 
ideig vagy jogos 
érdek 
megszűnéséig 

elektronikusan 
és/vagy papír 
alapon, 
manuálisan 

érintettek 

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz  

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:  

a) Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

b) Telefonszámára, keresztnevére, emailcímre az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával adja 

meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.  

3. Az érintett jogai 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést 
kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan 



 

 

a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes 
adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

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

adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az 

Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben.  

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban 

meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül 

más műveletet az adattal ne végezzen. Ha 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. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb 

jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat 

eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az 

Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és 

a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – 

ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

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 anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek 

fennállnak.  

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

4.  Jogorvoslati tájékoztatás 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 

választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. 



 

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-

1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Lezárva: 2020. szeptember 1. napján 

Varga Viktor EV. 


