BEVEZETÉS
Az alábbi tartalomért felelős személy: Molnárné Ágfay Gabriella egyéni vállakozó (székhely: 8248
Nemesvámos,Pap István u. 9. adószám: 75634830139, (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)
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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak és a Szolgáltató által szerveze , lebonyolíto
képzések, programok adatkezelését szabályozza:
www.besturak.hu
www.harmoniaprogram.hu

www.besttraining.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
www.bes raining.hu
A tájékoztató módosításai a fen címen történő közzététellel lépnek hatályba.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Molnárné Ágfay Gabriella
Székhely: 8248, Nemesvámos, Pap István u. 9.
E-mail: trening@besturak.hu, gabriella.agfay@gmail.com
Telefon: +36 (30) 340-6590
Felnő képzési Nyilvántartás:

Nyilvántartási szám B/2020/002916
Nyilvántartásba véve 2020. 10. 06.

DEFINÍCIÓK
1.

Érinte : bármely meghatározo , személyes adat alapján azonosíto vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
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2. Személyes adat: az érinte el kapcsolatba hozható adat - különösen az érinte neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több zikai, ziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érinte re
vonatkozó következtetés;

3. Hozzájárulás: az érinte akaratának önkéntes és határozo kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
4. Tiltakozás: az érinte nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. Adatkezelő (Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy
másokkal együ az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízo
ada eldolgozóval végrehajtatja;
6. Adatkezelés: az alkalmazo eljárástól függetlenül az adatokon végze 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
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas zikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7. Ada eldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazo módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
8. Ada eldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötö szerződése alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
9.

Ada ovábbítás: az adat meghatározo harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. Ada örlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározo időre történő korlátozása céljából;
13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes zikai megsemmisítése;
14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érinte el, az adatkezelővel vagy az
ada eldolgozóval.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ
ELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és sztességesen, valamint az érinte számára átlátható módon kell végezni
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(„jogszerűség, sztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározo , egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel
a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az
erede céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy sta sz kai célból történő további adatkezelés („célhoz kötö ség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („ada akarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érinte ek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére
a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy sta sz kai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érinte ek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására is gyelemmel („korlátozo tárolhatóság”);
f) 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 károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fen ek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉS CÉLJA
A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatások igénybevétele, kapcsola artás, a felnő képzés során szükséges adatszolgáltatás
teljesítése, szabályszerű szerződés és számlázás.
A Szolgáltató a megado személyes adatokat a fent meghatározo céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása - hacsak törvény e ől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érinte előzetes,
kifejeze hozzájárulása esetén lehetséges.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
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A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érinte

önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján kerül sor.
Szolgáltató a neki megado személyes adatokat nem ellenőrzi. A megado adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy, Érinte , szerződő felel. Bármely Érinte e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megado e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekinte el egy megado e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érinte et terheli, aki az e-mail címet megadta.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az ajánlatkérés, programra jelentkezés, rendelés során megado személyes adatok kezelése a
megadással kezdődik és a program, esemény teljesítéséig, vagy az ügy elintézéséig tart. A
kapcsola artáshoz és üzle kapcsolathoz nem szükséges, nem kötelező adatok esetén az adatok nem
kerülnek tárolásra. Az adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor.
Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 3 munkanap.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Vezeték- és keresztnév - A kapcsola elvételhez, a jelentkezéshez, felnő képzési adatkezelési és
adatszolgáltatási köteleze ség, a szabályszerű számla kiállításához.
Születési családi és utónév - Felnő képzési adatkezelési és adatszolgáltatási köteleze ség
Születési hely, idő - Felnő képzési adatkezelési és adatszolgáltatási köteleze ség
Oktatási azonosító szám- Felnő képzési adatkezelési és adatszolgáltatási köteleze ség
Legmagasabb iskolai végze ségre vonatkozó adat - Felnő képzési adatkezelési és adatszolgáltatási
köteleze ség
e-mail cím - A kapcsola elvételhez, kapcsola artáshoz, Felnő képzési adatkezelési és
adatszolgáltatási köteleze ség
Név, vagy cégnév, cég esetén adószám, cím - A szolgáltatás számlázásához

Hírlevél küldés
A szolgáltató hírlevelet nem küld. Információs anyagot csak az ügyfél kérésére biztosít.
Technikai adatok
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele
során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott
weboldal címe.
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Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok

egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak
össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/
Szolgáltató Display hirdetéseket jeleníthet meg az Érintettek részére, a Google Display
Hálózatán.
A látogatók kikapcsolhatják az adatgyűjtést és módosíthatnak a beállításaikon az Ads
Preferences Manager segítségével. Remarketing eszközöket is használ a Szolgáltató a Google
Analytics segítségével. Külső partnerek - például a Google - hirdetéseket jeleníthetnek meg az
Interneten a látogatottsági statisztikák alapján.
COOKIE-K (SÜTIK) kezelése
1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok.
2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,

Munkamenet sütik
(session)

valamint az

A vonatkozó

információs

látogatói

társadalmi

munkamenet

szolgáltatások egyes

lezárásáig tartó

kérdéseiről szóló

időszak

connect.sid

2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/
Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás

módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE,
ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
A tárhely szolgáltató adatai:
Silver Frog Informatikai Kft.
1133 Budapest Pannónia u. 102.
Adószám: 14497449-2-41
Telefon: +36 20 422 4432
Honlap: www.silverfrog.hu
FAR rendszer (www.far.nive.hu)
Könyvelés (számlázási adatok):
Balázsné Kuntner Margit
signetkft1@gmail.com
88/579-609
Signet Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI
LEHETŐSÉGEK
Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével –
bármikor módosíthatja azokat.
Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított
30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
Érinte kérhe adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek
újra helyreállíthatók.
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha
az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Érinte

ltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név:

Molnárné Ágfay Gabriella

Székhely, levelezési
cím:

8248 Nemesvámos, Pap István u.
9.

E-mail:

trening@besturak.hu

8.4. Az Érinte az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
- Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez az ajánlatkérés, jelentkezés, vagy a
megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen
módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A
Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

ADATBIZTONSÁG
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Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

ZÁRSZÓ
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– 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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
adatvédelmi követelményeiről
– 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
Hatályos: 2020. December 6-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a
hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

