Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő megnevezése
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
Képviseli: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes ügyvezető
Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Postacím: 1555 Budapest, Pf. 65
E-mail: kepzes@csalad.hu
Honlap: www.kepzesek.csaladbaratorszag.hu
2. Fogalmak
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
– azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
3. A képzésre jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés célja: Adatkezelő nyilvántartja és kezeli a regisztrációs eljárással, valamint a jelentkezési
adatbázissal kapcsolatos adatokat, amelynek célja az EG-00140-003/2021 Családbarát ország
megnevezésű projekt pályázati kereten belül: kapcsolattartás a résztvevőkkel, résztvevők adatainak
továbbítása; a jelentkezők azonosítása; a jelentkezők pályázati jogosultságának megállapítása; a
jelentkezők részére információs szolgáltatás nyújtása; a résztvevők kiválasztása.
Adatkezelés módja: az adatok kezelése adott esetben papír alapon és elektronikus úton történik.
Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, Adatkezelő jogos érdeke, illetőleg képzési
szerződés teljesítése.
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Kezelt adatok köre:

a) Az Adatkezelő adott esetben a jelentkezők előzetes hozzájárulása alapján vagy a szerződés
teljesítésére hivatkozva, a felnőttképzéstől szóló 2013. évi LXXVII. törvény kezelt adatokról
szóló rendelkezésekkel összhangban az alábbi adatokat kezeli adott esetben papír alapon és
elektronikus úton a képzésmendzsment rendszerben:
családi és utónév
születési családi és utónév
születési hely, idő
anyja születési neve

neme

állampolgárság

társadalombiztosítási
azonosító jele

Természetes személyazonosító adatok, a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) aa) pontja alapján a
felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli.
A törvény 15.§ (1) b) pontja alapján a képzésben részt vevő
személyek természetes személyazonosító adataira,
elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai
végzettségére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési
államigazgatási szerv részére a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében, legkésőbb a képzés
megkezdését vagy adatváltozás keletkezését követő
harmadik munkanapig.
belső statisztika céljából

a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében rögzítendő adat
magyarországon lakcímmel nem rendelkező nem magyar
állampolgár esetén
az elektronikus nyilvántartáson belüli azonosítás és az
adatok pontosságának biztosítása érdekében szükséges

oktatási azonosító szám

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1)
aa) pontja alapján – az oktatási azonosító szám kiadásával
összefüggésben – a felnőttképző a képzés lebonyolítása
érdekében kezeli

állandó lakcím

szerződéskötéshez szükséges,a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bb) pontja alapján a
felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

értesítési cím

kapcsolattartás érdekében, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény 21.§ (1) bb) pontja alapján a felnőttképző a
képzés lebonyolítása érdekében kezeli
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1)
ab) pontja alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása
érdekében kezeli.
A törvény 15.§ (1) b) pontja alapján a képzésben részt vevő
személyek természetes személyazonosító adataira,
elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai
végzettségére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési
államigazgatási szerv részére a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében, legkésőbb a képzés

telefonszám
e-mail cím
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megkezdését vagy adatváltozás keletkezését követő
harmadik munkanapig.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1)
ac) pontja alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása
érdekében kezeli.
A törvény 15.§ (1) b) pontja alapján a képzésben részt vevő
személyek természetes személyazonosító adataira,
elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai
végzettségére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési
államigazgatási szerv részére a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében, legkésőbb a képzés
megkezdését vagy adatváltozás keletkezését követő
harmadik munkanapig.
szakképzettség/szakképesítés A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1)
ba) pontja alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása
érdekében kezeli.
szakmacsoport
A képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek ellenőrzése,
valamint a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti
munkakör
adatszolgáltatás, a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 3.
számú melléklete szerinti beszámoló szerinti
munkáltató neve
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében
szükséges.
munkáltató jellege
legmagasabb iskolai
végzettség

munkáltató székhelye
munkavégzési hely neve
munkajogi státusz

belső statisztika céljából

működési/alapnyilvántartási
szám

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerinti nyilvántartási
kötelezettség, a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet, valamint
a 64/2011 (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

kép-, illetve hangfelvétel

A dokumentáció részeként az érintettről a felkészítés során
kép-, illetve hangfelvétel készül, azok továbbításra kerülnek
az Tempus Közalapítvány felé projektelszámolás céljából,
illetve adott esetben nyilvános felületeken közzétételre
kerülnek.

b) Valamint a fenti adatok igazolására a rendszerbe feltöltött dokumentumokban megjelenő
személyes adatok.
A feltöltött dokumentumokban foglalt adatok és a képzésre jelentkezés során megadott adatok eltérése
során a feltöltött dokumentumokban foglalt adatok az irányadóak, így az Adatkezelő fenntartja magának
a jogot, hogy az adatok eltérése esetén egyoldalúan módosítsa a megadott adatokat csak és kizárólag
a feltöltött dokumentumokban megadott adatok alapján.
4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésekre a képzésekre jelentkező felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban:
GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az adatkezelés jogszerű, ha az érintett hozzájárulását
adta személyes adatainak fenti célból történő kezeléséhez. A regisztráció magában foglalja a
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személyes adatokat tartalmazó felület kitöltését, a kért dokumentumok feltöltését és az adatkezelési
tájékoztatóban leírtak elfogadását.
5. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a kezelt adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatokat az
adatkezelő az adatkezelés hozzájárulásától számított – a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
21.§-a alapján – 5, illetve 8 évig tartja nyilván és kezeli.
6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
6.1. A jelentkező által megadott adatokhoz jogszabály alapján kijelölt szervezetek részére, továbbá a
projekt finanszírozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében igazoltan közreműködő
szervezetek részére a GDPR rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt rendelkezéseknek
megfelelő módon és mértékben biztosítható hozzáférés.
Az adatok tárolása az egyéb tevékenységtől elkülönítetten történik, a kezeléshez használt
valamennyi eszköz tekintetében megvalósul az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Adatkezelő
az adatok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókon vírusok és kéretlen elektronikus
üzenetek elleni védekezést foganatosít. Adatkezelő biztosítja az illetéktelen hozzáférés
megakadályozását mind a papír alapú, mint az elektronikus adathordozó esetében.
6.2. Egyéb adatvédelmi/adatbiztonsági kérdések
A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a hatályos jogszabályokkal
összhangban megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
7.1. Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését és törlését. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az
érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti
kérelmet e-mailben a kepzes@csalad.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az
érintett.
7.2. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok
7.2.1. A Felhasználó jogérvényesítése: az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A
perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per az érintett választása
szerint az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A
jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
rendelkezéseket a GDPR, valamint a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
tartalmazza.
7.2.2. Tiltakozási jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
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személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.3. Hozzájárulás visszavonása
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett visszavonhatja: az érintettnek – amennyiben
Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat – bármikor lehetősége van
hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek.
7.4. Helyesbítés, törlés
Az érintettet megilleti a jog, hogy adatainak helyesbítését és törlését kérje: az adatkezelő az
érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat,
amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak.
7.5. Adatkezelés korlátozása
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén,
amennyiben a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon
intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő
rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti.
8. Jogorvoslat
Az érintett panasszal élhet az Adatkezelőnél az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. Ilyen
panaszát az érintett az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségén keresztül juttathatja el Adatkezelő
számára.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Vonatkozó jogszabályok:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR
rendelet)
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint
a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
9/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a
szociális szakvizsgáról
63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
64/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
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20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a
napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről
29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és
felkészítő tanfolyamról
2013. évi LXXVII törvény a felnőttképzésről
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges
engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
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