
 

 

A CBA Kft.  
rövidített adatvédelmi tájékoztatója  
az oktatási központtal kapcsolatban 

 
A CBA Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-
104542, adószám: 10986772-2-44, telefonszám: +36 29 620 010; +36 29 620 066, 
zöld szám: +36 80 203 228, e-mail: adatvedelem@cba.hu, képviseli: Lázár 
Vilmos), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett 
természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó 
jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja 
az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, 
és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a 
mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső 
szabályzatok értelmében jár el. 
 
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi 
Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a 
céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő 
oktatási központjával kapcsolatos adatvédelmi szabályairól. Jelen Tájékoztató 
a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt 
kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A 
Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az 
adatkezelés tényleges helyszínén, a 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. sz. alatt. 
 
Kik az érintettek?  
Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat 
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek a jelent 
tájékoztató szempontjából elsődlegesen a saját Munkatársak, továbbá 
minden más természetes személy, aki az oktatási központ szolgáltatásai iránt 
érdeklődik, vagy azokat igénybe veszi.  
 
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, 
mennyi ideig kezeli az adataimat? 
 
Felnőttoktatásra, -képzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 
 
Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az 
érintettek számára, hogy az általa nyújtott felnőttoktatási, -képzési 
szolgáltatásait igénybe vegyék.  
 
Az oktatásra, képzésre történő jelentkezés, az azokon történő részvétel 
önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 



 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes 
megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, 
képzésen. 
 
Adatkezelő az elektronikus úton történő jelentkezés esetén az érintettet adott 
webáruházába irányítja, így az adatkezelésre alkalmazni kell a webáruházzal 
kapcsolatos adatkezelés során megfogalmazott rendelkezéseket is. 
 
A jelentkezés során kezelt adatok köre és célja: 
név* azonosítás 
telefonszám* kapcsolattartás 
mobilszám* kapcsolattartás 
e-mail cím* kapcsolattartás 
jelszó* belépéshez kerül felhasználásra 
számlázási cím (név, irányítószám, 
település, utca, házszám, adószám) 
szállítási cím (név, irányítószám, 
település, utca, házszám, adószám) 

számlázáshoz, kiküldéshez 
(szállításhoz) kerül felhasználásra 

érintett által kiválasztott szállítási 
mód* 

szállításhoz kerül felhasználásra 

fizetési mód* fizetéshez kerül felhasználásra 
megrendelt szolgáltatások 
megnevezése* és mennyisége* 

megrendeléshez, számlázáshoz, 
szállításhoz kerül felhasználásra 

rendelésazonosító* automatikusan generált azonosító 
rendelés dátuma* számlázáshoz, későbbi 

reklamációhoz kerül felhasználásra 
végösszeg számlázáshoz kerül felhasználásra 

 
Az adatkezelés célja a jelentkezés lehetővé tétele, az érintett azonosítása és 
jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás. 
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 
Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy 
módon, így különösen az adott webáruházon keresztül történő megrendeléssel 
Adatkezelő felé jelzi az oktatáson, képzésen való részvételi szándékát a fent 
meghatározott adatainak megadása mellett. 
Adatkezelő részére a weboldalon, webáruházon keresztül megadott adatok e-
mail-ben jutnak el. 
Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített 
elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti. 
Adatkezelő az oktatáson, képzésen való részvételt feltétel teljesítéséhez (pl. díj 
megfizetése) kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti 
az érintettet. 
Ha az előfeltételt, követelményt érintett maradéktalanul nem teljesíti, úgy az 
Adatkezelő a jelentkezést, tehát webáruházon keresztül tett megrendelést 
tárgytalannak tekinti, és a megrendelést törli, megsemmisíti. 
 



 

 

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok 
vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az 
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, 
amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli 
elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 
169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 
történik. 
 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. 
mellékletben kerültek megnevezésre. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, 
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, 
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 
 
Képzésben résztvevő érintettek személyes adatainak felvételével, az adatok 
egyeztetésével kapcsolatos adatkezelés 
 
Adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvény alapján kötelező adatkezelést végez az 
általa szervezett képzésben résztvevő személyes adataival kapcsolatban.  
 
Az adatkezelés kötelező a 2013. évi LXXVII. törvény 21.§-a alapján azon 
érintettek vonatkozásában, akik felnőttképzésben részt vesznek.  
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által 
szervezett felnőttképzésben részt vesz.  
 
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:  a képzésben résztvevő érintett 
neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, 
állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, 
nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és 
a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, 
szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 
telefonszáma a 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
képzésben résztvevő esetén, 
a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő 



 

 

iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 
képzésbe történő felvételével, 
tanulmányainak értékelésével és minősítésével, 
a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia 
megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével 
kapcsolatosak, 
a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele. 
 
Az adatkezelés célja a törvényi kötelezettség teljesítése, a képzésben részt 
vevők adatainak rögzítése, az érintettek azonosítása, kapcsolattartás. 
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 
Érintett a képzésre jelentkezés során jelentkezési ívet tölt ki a fenti adatinak 
megadásával, előzetes tájékoztatást követően. 
Érintett a fenti adatainak bizonyítására igazolványát, egyéb okmányát, iratát 
átadja az Adatkezelő számára, aki arról másolatot készíteni köteles a 2013. évi 
LXXVII. törvény alapján. 
Az adatok megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az 
adatokat megismerhesse, tárolja, statisztikai célokra személyazonosításra 
alkalmatlan módon felhasználhassa, a nevezett törvényből származó 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi módon és a következő 
számára továbbíthassa: 
a Központi Statisztikai Hivatal részére az adatok statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 
Adatkezelő az adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott ideig tárolja, 
kezeli. 
 
Adatkezelés időtartama: 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján 5 évig. 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan. 
 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság, pályázati kiírás esetén a pályázati 
ellenőrző szerv felé kerülhet közlésre.  
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, 
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, 
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 
 



 

 

Jelenléti ívekkel, felnőttképzési szerződéssel, haladási naplóval, vizsga 
teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 
 
Adatkezelő a felnőttképzési szerződést, a haladási naplót és a vizsga teljesítését 
igazoló dokumentumokat a 2013. évi LXXVII. törvény alapján kezelni köteles. 
 
Adatkezelő az oktatásokon, a gyakorlati foglalkozáson, a konzultáción, a 
vizsgákon történő részvételt jelenléti ív vezetésével követi nyomon tekintettel 
arra, hogy a 2013. évi LXXVII. törvényből erre vonatkozó kötelezettsége fakad.  
 
Az adatkezelés jogszabály alapján kötelező. 
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki felnőttképzési szerződést 
köt az Adatkezelővel. 
 
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja a jelenléti ív vonatkozásában 
név* és aláírás azonosítás és részvétel igazolása 
időpont adott időpontban történő részvétel 

igazolása  
 
Az adatkezeléssel érintett adatok köre a felnőttképzési szerződés tekintetében 
megegyezik az előző alfejezetben meghatározott adatokkal. 
 
Az adatkezeléssel érintett adatok köre a haladási napló vonatkozásában 
név* és aláírás azonosítás és részvétel igazolása 
időpont, hiányzások száma, dátum* 
 

adott időpontban történő 
részvétel/hiányzás igazolása  

 
Az adatkezelés célja a törvényi kötelezettségek teljesítése, a képzés 
megtörtének és a képzésen történő részvételnek a bizonyítása. 
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 
Az érintett felnőttképzési szerződést köt az Adatkezelővel, amelynek egy 
példányát az Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat alapján eltárol. 
Érintett a meghatározott időpontokban részt vesz az oktatás/képzés óráin és 
aláírásával jelenléti ívet tölt ki. 
A hiányzásokról az Adatkezelő haladási naplót vezet, amelyet az Iratkezelési 
Szabályzat alapján letárol. 
Adatkezelő az oktatások/képzések lebonyolítása és a jogszabályi 
kötelezettségek betartása érdekében tanuló- és vizsganyilvántartást vezet az 
ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír 
alapon. 
Érintett az adott oktatásnak/képzésnek megfelelően, a tanultakról vizsgát 
tesz/tehet, amely történhet elektronikus úton, papír alapon, és/vagy gyakorlati 
vizsga keretében. 
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi azt, hogy  



 

 

megadott adatait az Adatkezelő az oktatás/képzés teljesítésével 
kapcsolatban kezeli, hatóságok felé továbbítja, ha jogi kötelezettségei 
teljesítéséhez az szükséges.  
elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lép, hogy őt az oktatás, 
képzés módosulásáról, ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek 
megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújts, érintett esetleges 
panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tesz. 
 
Adatkezelés időtartama: 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a alapján 5 évig. 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan. 
 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság, pályázati kiírás esetén a pályázati 
ellenőrző szerv felé kerülhet közlésre.  
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, 
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, 
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 
 
Duális képzés felvételi eljárása során történő adatkezelés 
 
Az Adatkezelő, mint a Budapesti Gazdasági Egyetem partnere, az Egyetemmel 
közös adatkezelésben felvételi eljárást folytat érintettekkel szemben, az 
Egyetem duális képzése kapcsán tekintettel arra, hogy a duális képzésben 
résztvevő érintettek a hagyományos felvételi eljáráson túl jelentkeznek az 
Adatkezelőhöz, ahol hallgató-munkavállalóként szeretnének tevékenykedni 
tanulmányaik alatt. A duális képzésben történő részvétel feltétele, hogy a 
leendő hallgató mind az egyetemi felvételi eljárásban, mind az Adatkezelő 
kiválasztásában felvételt nyerjen. 
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki felvételizni kíván az 
Egyetem duális képzésére, amelyben az Egyetem partnere az Adatkezelő. 
 
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja: 
név* azonosítás 
szül. hely, idő azonosítás 
telefonszám* kapcsolattartás 



 

 

e-mail cím* kapcsolattartás 
különleges adat, pl. egészségügyi 
adat 

különleges adat kezelésére csak 
akkor kerül sor, ha az a pozíció 
betöltésének elbírálásához szükséges 

diákmunka vagy szakmai gyakorlat* kiválasztáshoz kerül felhasználásra 
költségtérítéses vagy állami 
ösztöndíjas képzésre való jelentkezés* 

kiválasztáshoz kerül felhasználásra 

iskolai végzettség* kiválasztáshoz kerül felhasználásra 
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és 
ismeret foka* 

kiválasztáshoz kerül felhasználásra 

csatolt önéletrajz egyéb adatai kiválasztáshoz kerül felhasználásra 
bérigény kiválasztáshoz kerül felhasználásra 
csatolt motivációs levél kiválasztáshoz kerül felhasználásra 
duális képzés megnevezésének 
megjelölése* 

kiválasztáshoz kerül felhasználásra 

felvételi eljárás eredménye* kiválasztáshoz kerül felhasználásra 
 
Az Adatkezelő az Egyetemmel folytatott közös adatkezelés alapján, amelynek 
célja az érintett számára felvételi eljárás lefolytatása, hozzáfér a felvételi 
személyi törzshöz, amelynek adatkörét a 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet 
II/D. pontja határozza meg, így a fenti adatokon kívül a kezelt adatok köre 
kiterjed ezekre az adatokra is. Az Adatkezelő egy adott érintett kapcsán akkor 
nyer betekintést a felvételi személyi törzsbe, ha az a felvételi eljáráshoz 
elengedhetetlen. 
 
Az adatkezelés célja az érintettek felvételi eljárásának lefolytatása, a minden 
szempontból megfelelő érintettek kiválasztása, kapcsolattartás.  
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 
Érintett fenti adatainak megadása mellett felvételi eljárásra jelentkezik a 
számára elérhető úton vagy módon az Adatkezelőhöz az Adatkezelő és az 
Egyetem duális képzése kapcsán. 
Adatkezelő a felvételi eljárást lefolytatja az érintettel szemben, úgy, mint egy 
állásra pályázót. 
A felvételi eljárás során az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése 
kapcsán meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni. 
 
Adatkezelés időtartama: A felvételi eljárással kapcsolatos személyes és 
különleges adatot - ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony 
létesítésére nem kerül sor - a felvételi jelentkezési lap benyújtásától számított 
két évig lehet kezelni, felvétel esetén az adatok bekerülnek a hallgatói 
nyilvántartásba, amelynek adatait a hallgatói jogviszony megszűnésére 
vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig lehet kezelni (lásd: 2011. évi 
CCIV. törvény) 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 
történik. 



 

 

 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre/harmadik fél számára 
kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, 
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, 
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 
 
Hallgatói szerződéssel kapcsolatos adatkezelés 
 
Adatkezelő a duális képzésre felvételt nyert érintettekkel hallgatói szerződést 
köt. 
 
Az adatkezelés közösen történik az Adatkezelő és franchise szerződéssel 
rendelkező Partnere, valamint az Egyetem vonatkozásában, melynek célja az 
érintett által vállalt kötelezettségek ellenőrzése, követése. 
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki duális képzésben hallgatói 
jogviszonyt létesített az Egyetemmel, valamint az Adatkezelővel és franchise 
Partnerével. Állami ösztöndíj esetében az érintettek körét a 2011. évi CCIV. 
törvény 5. melléklete határozza meg. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása, 
Adatkezelői jogi kötelezettségeinek teljesítése. 
 
Kezelt adatok köre: a duális képzésre felvételt nyert érintettek hallgatói személyi 
törzsének adatköre, amelyet a 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet II/C. pontja 
határoz meg, magyar állami ösztöndíj esetén a 2011. évi CCIV. törvény 5. 
melléklete szerinti adatok. 
 
Az adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy 
amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy 
az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 
 
Adatkezelés célja: érintett által vállalt kötelezettségek nyomon követése, 
ellenőrzése. 
 
Adatkezelés időtartama: az adatokat hallgatói jogviszony megszűnésére 
vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig lehet kezelni, érintett 



 

 

foglalkoztatására vonatkozó adatot annak megszűnésére vonatkozó 
bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni. (lásd: 2011. évi CCIV. törvény 
mellékletei). 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 
történik. 
 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés: a közös adatkezelésben levő szervezetek az adatokat egymással 
megosztják az adatkezelés céljából, a szükséges ideig és mértékben, 
egyébként adatok közlése hatósági ellenőrzés során történhet, az Adatkezelő 
jogi kötelezettségeinek teljesítése okán. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
Érintettről az oktatás/képzés során készített képek, videófelvételek, 
hangfelvételek kezelése  
 
Adatkezelő az érintettről készíthet, vagy jogi kötelezettség teljesítése miatt 
készíteni köteles képet, videófelvételt, hangfelvételt. 
 
Amennyiben a felvétel készítése önkéntes hozzájáruláson alapul, úgy az 
Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében 
foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, valamint a szolgáltatás 
igénybevételéről kizárólag az érintett hozzájárulásával készít képet, 
videófelvételt, hangfelvételt és az érintett hozzájárulásának megfelelően 
kezeli, használja fel, így teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy közösségi 
oldalán, különösen Facebook oldalán. 
 
Amennyiben pályázati feltétel teljesítése, tehát az Adatkezelő számára jogi 
kötelezettség teljesítése az érintettekről felvétel(ek) készítése, úgy az 
adatkezelés kötelező. Ebben az esetben az adatkezelés a pályázat 
kiírója/ellenőrzője érdekében, számára történik, amelyben az Adatkezelő nem 
jogosult dönteni sem az adatkezelés célja felől, sem az eszközöket nem 
határozhatja meg, nem a maga céljából kezeli az adatokat, így az Adatkezelő 
a pályázat kiírójának/ellenőrzőjének, mint adatkezelőnek az adatfeldolgozója 
lesz. 
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogi 
kötelezettség teljesítése. 
 
A kezelt adatok köre és célja 



 

 

érintett képmása azonosítás 
érintett hangja azonosítás 

 
Adatkezelés céljai: 
az érintettről az érintett beleegyezésével készített képek, videófelvételek, 
hangfelvételek érintetti hozzájárulását követő felhasználása az Adatkezelő 
marketingje céljából, vagy 
pályázati feltétel teljesítése. 
 
Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az az 
adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás, és az elkészített képről, 
videófelvételről, hangfelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes 
adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak: 
Az érintett kérheti az adat azonnali törlését és új adat készítését, a weboldalra, 
vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt. 
Amennyiben érintett tudomására csak később jutott az a tény, hogy az adatról 
felismerhető, úgy kérheti az adat weboldalról vagy közösségi oldalról oldalról 
történő törlését. 
Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően 
azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló ésszerű lépéseket.  
 
Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben pályázati 
feltétel teljesítése a felvétel készítése, úgy e pályázati feltétel adatvédelmi 
jogszerűségét az Adatkezelő nem vizsgálja, nem vizsgálhatta, annak 
jogszerűsége tekintetében az Adatkezelő állást nem foglal, pusztán a jogi 
kötelezettségét teljesíti, mint adatfeldolgozó. Amennyiben érintett e 
kötelezettség teljesítésével nem ért egyezet, úgy joga van az adatkezelés ellen 
tiltakozni, vagy bővebb tájékoztatást kérni az Adatkezelőn keresztül a 
pályázatot kiíró/ellenőrző szerv felé fordulva. Adatkezelő az ilyen 
jogérvényesítéseket is elősegíti, úgy kezeli, mintha felé történt volna. 
 
Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az 
adatvedelem@cba.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő 
bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az 
adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető. 
 
Adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás 
visszavonásáig, egyéb esetben a pályázat ellenőrizhetőségét követő 5 évig, 
vagy a pályázatban meghatározott időtartamig tart. 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 
történik. 
 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés:  



 

 

amennyiben az önkéntes hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, úgy 
a hozzájárulásban meghatározott körben történik adatközlés, így az adatok 
nyilvánosságra hozása. 
amennyiben jogi kötelezettség teljesítése az adatkezelés, úgy az adatok 
közlésre kerülnek a pályázat kiírója/ellenőrzője felé. 
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
Kamerarendszer 
 
Az Oktatási központ területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és 
vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az 
érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.  
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő 
táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető 
kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is 
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás 
térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik. 
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő 
kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.  
 
A kezelt adatok köre és célja: 
képmás azonosítás 

 
Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, 
eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint 
személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett 
balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, 
minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita 
tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja 
minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó 
kameraszabályzat mellékletében. 
 
A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 2351 
Alsónémedi, 2402/1 hrsz. szám alatt található iroda.  
 
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen 
Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a 
kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos 
Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a 



 

 

Kameraszabályzat a Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékletének tekintendő 
és elérhető a recepción. 
 
Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás 
hiányában a felvételtől számított 3 munkanap). 
 
Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik. 
 
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
 
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot, 
bíróságot)  
 
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd 
külön fejezetben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, 
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, 
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 
 
Kik kezelik az adataimat? 
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 
 
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére? 
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a 
feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében 
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az 
adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók 
tevékenységéért. 
 
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor 
továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen 
és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.  
 
Milyen jogaim vannak? 
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 
alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, 
a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok 
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás 
joga, hatósághoz fordulás joga. 
 
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek 
meghatározásra. 



 

 

 
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás 
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja 
– az adatvedelem@cba.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre 
küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől 
számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és 
megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a 
Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben 
együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél 
élhet jogaival. 
 
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése 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  
 
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, 
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak 
megsértése esetén:  
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 
Levélcím: 1525. Pf. 75 
Tel: (06 1) 457 7100 
Fax: (06 1) 356 5520 
E-mail: info@nmhh.hu 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az 
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat 
követelhet. 
 
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról? 
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
 



 

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
 
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső 
Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag 
elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.  
 
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több 
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes 
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 
nehézséget jelentene. 
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében 
gondoskodik különösen:  

 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen 
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai 
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);  

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító 
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a 
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági 
mentés);  

 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);  
 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai 

védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár 
elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében 
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, 
tűzvédelem). 

 
Egyéb információk 
Adatkezelő kijelenti, hogy  

 a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba 
vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a 
http://www.cba.hu/; http://www.prima.hu; oldalon megtalálhatóak. 

 a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a 
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti 
megváltoztatására a jogot 

 
Kelt: 2018. április hó 1. nap 

                  Lázár Vilmos 
          Ügyvezető Igazgató 

             CBA Kft. 


