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Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató online felületen
történő adatkezeléshez
Az Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató tartalmazza Kutics Marianna e.v.
adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.
Az Adatkezelő tá jé koztatja ü gyfeleit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról,
a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szabályzatban használt kifejezések értelmezése:
•

érintett: bá rmely meghatá rozott, szemé lyes adat alapjá n azonosı́tott vagy –
kö zvetlenü l vagy kö zvetve – azonosı́tható termé szetes szemé ly;

•

személyes adat: az é rintettel kapcsolatba hozható adat

•

hozzájárulás: az é rintett akaratá nak ö nké ntes é s hatá rozott kinyilvá nı́tá sa, amely
megfelelő tá jé koztatá son alapul, é s amellyel fé lreé rthetetlen beleegyezé sé t adja a rá
vonatkozó szemé lyes adatok – teljes kö rű vagy egyes mű veletekre kiterjedő –
kezelé sé hez;

•

tiltakozás: az é rintett nyilatkozata, amellyel szemé lyes adatainak kezelé sé t kifogá solja,
é s az adatkezelé s megszü nteté sé t, illetve a kezelt adatok tö rlé sé t ké ri;

•

adatkezelő: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, illetve jogi szemé lyisé ggel nem
rendelkező szervezet, aki ö ná lló an vagy má sokkal együ tt az adatok kezelé sé nek cé ljá t
meghatá rozza, az adatkezelé sre vonatkozó dö nté seket meghozza é s vé grehajtja, vagy
az á ltala megbı́zott adatfeldolgozó val vé grehajtatja;

•

adatkezelés: a szemé lyes adatokon vé gzett cselekmé ny, ı́gy azok felvé tele, gyű jté se,
tá rolá sa, kü lö nbö ző cé lokra tö rté nő felhaszná lá sa, tová bbı́tá sa, mó dosı́tá sa.

•

adattovábbítás: az adat meghatá rozott harmadik szemé ly szá má ra tö rté nő
hozzá fé rhető vé té tele;

•

nyilvánosságra hozatal: az adat bá rki szá má ra tö rté nő hozzá fé rhető vé té tele;

•

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné té tele oly mó don, hogy a helyreá llı́tá suk
tö bbé nem lehetsé ges;

•

adatfeldolgozás: az adatkezelé si mű veletekhez kapcsoló dó technikai feladatok
elvé gzé se, fü ggetlenü l a mű veletek vé grehajtá sá hoz alkalmazott mó dszertő l é s
eszkö ztő l, valamint az alkalmazá s helyé tő l, felté ve hogy a technikai feladatot az
adatokon vé gzik;

•

adatfeldolgozó: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, illetve jogi szemé lyisé ggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő vel kö tö tt szerző dé se alapjá n
adatok feldolgozá sá t vé gzi;

•

adatállomány: az egy nyilvá ntartá sban kezelt adatok ö sszessé ge;

•

harmadik személy: olyan termé szetes vagy jogi szemé ly, illetve jogi szemé lyisé ggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az é rintettel, az adatkezelő vel
vagy az adatfeldolgozó val;
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1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Né v: Kutics Marianna
Szé khely: 1118 Budapest, Regő s u. 3.
Telefonszá m: +36 20 982 5535
Email: marianna.kutics@gmail.com vagy kutics.marianna@gmail.com
Minden regisztrációval, érdeklődéssel, adatkezeléssel kapcsolatos levelezésben az
érintettek által ezt a 2 email címet szükséges használni.
Honlap: https://szabadaramlas.hu/
Felnő ttké pzé si nyilvá ntartá si szá m: B/2020/007074

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
A honlap üzemeltetője Kutics Marianna e.v. adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat
és tájékoztató teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti.
Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi
gyakorlatnak megfelelően véve járjon el.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
az alábbi linken keresztül elérhető hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
3.1. Eseménnyel kapcsolatos adatkezelés
3.1.1 Esemény regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja:
A https://szabadaramlas.hu/ weboldal által létrehozott eseményekre jelentkezők, résztvevők
nyilvántartása, regisztrációja kapcsolattartás, tájékoztatás küldése céljából.
Az adat beérkezés az „Esemény regisztrációs” űrlap online kitöltésével, az adatkezeléshez való
hozzájárulással és az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató elfogadásával jön létre.
A kezelt adatok köre:
• Jelentkező teljes neve
• Email cı́m
• Telefon
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•

U\ zenet szö vege

3.1.2 Érdeklődéshez, ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés célja:
A szabadaramlas.hu weboldal által létrehozott események, szolgáltatások iránt érdeklődők számára
tájékoztatás nyújtása, árajánlat küldése.
Az adat beérkezés az esemény, szolgáltatás iránti „Érdeklődés, ajánlatkérés” űrlap online
kitöltésével, az adatkezeléshez való hozzájárulással és az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és
tájékoztató elfogadásával jön létre.
A kezelt adatok köre:
• E] rdeklő dő , jelentkező teljes neve
• Email cı́m
• Telefon
• U\ zenet szö vege

3.2 Hírlevél szolgáltatás
Az adatkezelés célja:
E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális eseményekről,
tréningekről.
A kezelt adatok köre:
• Vezetéknév
•

Keresztnév

•

E-mail cím

Az adat beérkezés a „Hírlevélre feliratkozás” online űrlap kitöltésével, az adatkezeléshez való
hozzájárulással és az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató elfogadásával jön létre. A
Mailchimp levelező rendszerben való adattárolás 2 lépcsőben, az email-ben kapott megerősítő link
elfogadásával történik meg. A hírlevél szolgáltatásról bármikor lehetséges leiratkozni.

3.3 Bejelentett felnőttképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
A bejelentésköteles képzések azok, a Kutics Marianna e.v. által meghirdetett tanfolyamok, melyekre
a Fktv. 15. §. Fktv. 21. §. és felnőttképzési törvény alkalmazandó.
Az adatszolgáltatás keretében –a felnőttképzési tevékenység jellegétől függetlenül -a
következő adatokat kell a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében rögzíteni:
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A kezelt adatok köre az oktatással, képzéssel kapcsolatban:
•

az oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma

•

első képzési napja és –a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés
kivételével –befejezésének tervezett időpontja

•

a képzési díj mértéke és annak költségviselőjének megjelölése

A kezelt adatok köre a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatban:
• természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési
helye és ideje, anyja születési családi és utóneve)
• elektronikus levelezési (e-mail) cím
• legmagasabb iskolai végzettség

A személyes adatok szolgáltatása kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Fktv. 15. § (1)
bekezdés a) pont ab) alpontja alapján bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a
képzésben résztvevő személynek lehetősége van előzetesen (írásban vagy a Ptk. „írásbeli alakhoz
kötött jognyilatkozatra” vonatkozó rendelkezésének megfelelően) megtiltani a felnőttképző
számára, hogy a résztvevő természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét,
illetve adóazonosító jelét továbbítsa a FAR rendszeren keresztül a PMKH felé.
A felnőttképző a tiltás lehetőségéről köteles tájékoztatást nyújtani a képzésében résztvevő személy
számára (Fktv. 17. § c) pont). Ez annyit jelent, hogy a résztvevő személynek a felnőttképző számára
meg kell adnia a saját adatait, és azt tilthatja meg, hogy adatai egy részét a felnőttképző
továbbíthassa a felnőttképzési államigazgatási szervnek (PMKH). Ha a képzésben részt vevő
személy letiltja az adatai továbbítását, akkor tanúsítványt sem fog tudni kapni, így ezt a döntést
ennek fényében kell meghoznia. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az adattovábbítás
megtiltása nem terjed ki a résztvevő adatainak az OH felé történő továbbítására az oktatási
azonosító megadása céljából, ez az adattovábbítás ugyanis nem tiltható meg.
Az Fktv. 21. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli a
képzésben résztvevőnek az ott felsorolt adatait. Fontos hangsúlyozni az Fktv. 21. § (1) bekezdés b)
pontja kapcsán, hogy a felnőttképző az ott felsorolt adatokat a képzéssel összefüggésben kezeli.
Amennyiben tehát ezen adatokra a felnőttképzőnek a képzés vonatkozásában nincs szüksége, nem
is kezelheti azokat (például ha bemeneti követelményként nem kerül előírásra idegen nyelvismeret,
akkor erre vonatkozó adatot sem kezel a felnőttképző).
További infromáció:
htt ps: //c dn. k o rman y. h u /u p l oa d s / d o c u m e n t / b / b d / b d0 /
bd000b6581ed90999ef34de70156a591d254822a.pdf
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4. Az adatkezelés jogalapja:
4.1 Az érintett tevőleges hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson 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”.
4.2 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2020. évi módosításai következtében a
felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége.

5. Az adatkezelés időtartama:
Az esemény regisztrációhoz és érdeklődés ajánlatkéréshez kapcsolódó személyes adatok
kezelésének időtartama maximum 1 év.
Felhasználó a hozzájárulását a marianna.kutics@gmail.hu e-mail címre küldött levelében
bármikor visszavonhatja.
A hírlevél feliratkozás adatainak kezelési időtartama: felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
vagyis a leiratkozásig történik.
A felnőttképzési adatszolgáltatási kötelezettség esetén az adatszolgáltatás teljesítése.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges
eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve
hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Mindent
megtesz annak é rdeké ben, hogy a megosztott adatokat gondosan dolgozza fel é s
biztonsá gosan tá rolja.
Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését saját személyében Kutics Marianna e.v. látja el
(a továbbiakban: közreműködő) és jogosult megismerni a feltöltött adatokat.
Ezen adatokat Adatkezelő nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át, és saját
céljaira nem használja fel.
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Ön információinak biztonságát a következő módon védem:
• Weboldalamon biztonságos, titkosított SSL kommunikációs csatornát használok
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•

az információkhoz való hozzáférést korlátozom (csak azok férhetnek hozzá, akik számára az
a fent említett célok elérése érdekében szükséges)

•

A felhasználó személyes adatait bizalmasan kezelem, illetékteleneknek nem szolgáltatom ki

•

Az adatokat nem hozom nyilvánosságra

•

Az adatkezelésben nincsenek egyéb személyes közreműködők

7. A honlap látogatással kapcsolatos adatok
Az Európai Uniós törvények értelmében felhívjuk figyelmét arra, hogy weboldalunk ún. "cookie"kat vagy "sütiket" használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk
Önnek. A sütik apró, szöveg fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén ill. mobil
eszközén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést.
Az adat kezelés célja a honlap látogató személyes beállításának tárolása.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az
"Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Részletes tájékoztató ezen a linken olvasható.
https://szabadaramlas.hu/reszletes-cookie-tajekoztato-2/

8. Tárhely szolgáltató adatai
Név:
EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Honlap:

https://www.ezit.hu/

9. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai
•

Tájékoztatáshoz való jog:
A tájékoztatásnak már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Az Adatkezelő
köteles megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt
adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ,
stb.)
Az adatkezelé ssel é rintett szemé ly bá rmikor jogosult tá jé koztatá st ké rni a weblap
szolgá ltatá saival ö sszefü ggé sben kezelt, rá vonatkozó szemé lyes adatokró l, a jelen
tá jé koztató ban megadott elé rhető sé geken, illetve az 1. pont szerinti, a honlapon is
elhelyezett elé rhető sé geken kapcsolatba lé phet az adatkezelő vel.
A ké ré st biztonsá gi okokbó l a Honlap kezelő né l regisztrá lt email cı́mrő l kü ldö tt
elektronikus levé lben meg kell erő sı́teni.

•

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen,
akkor mely adatait kezelik.
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•

Adatok helyesbítésének kérése:
Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi
kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az érintett által megadott adatok pontosságáért
az adatkezelőt nem terheli a felelősség.

•

Törléshez való jog:
Az érintett emailben, egyértelmű beazonosíthatóság biztosításával (regisztrált név
megjejölése és email cím, illetve arról való elküldés) bármikor kérheti adatai törlését. Az
adatkezelőnek tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett
adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek
célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön
el” a fellelhető adatbázisokból.

•

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes
adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben,

•

Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

•

Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor
tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan
akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai
adott kezeléséhez.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az
adatkezelő a megadott személyi adatok valódiságát nem ellenőrzi.

9. Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdés, kérés
merül fel kérjük, írjon meg a marianna.kutics@gmail.com vagy kutics.marianna@gmail.com
e-mail címek valamelyikére.
A szemé lyes adatok kezelé sé nek jogsé relme eseté n az illeté kes tö rvé nyszé khez, illetve a
Fő vá rosi Tö rvé nyszé khez fordulhat, jogorvoslati lehető sé gé rt a Nemzeti Adatvé delmi é s
Informá ció szabadsá g Ható sá ghoz lehet fordulni.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje:
2018. május 22., utolsó módosítás 2021. január 1.
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