
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

A SZEMÉLYES ADATOKNAK A KOTELEZOMERLEGKEPES.HU  OLDALHOZ ÉS AZ OLDALON 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSULÓ KEZELÉSÉRŐL  

 

 

Bevezetés 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet), 
másképpen GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatjuk Önt, mint a https://kotelezomerlegkepes.hu 

oldalon keresztül biztosított távképzésben résztvevő érintettet (a továbbiakban -Résztvevő -,) a személyes adatai 
általunk végzett kezeléséről, az adatkezelésünk során követett elvekről, továbbá arról, hogy mely személyes 
adatait, milyen célból és jogalap szerint, hogyan és mennyi ideig kezeljük, kinek és milyen célból továbbítjuk, 
illetve Önt, mint érintettet milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban.  

 

I. ADATKEZELŐ ADATAI 
 

ADÓSZABÁSZAT Könyvelő, Bérszámfejtő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1033 Budapest, Laktanya utca 35. 

Cégjegyzékszám:01 09 068368 

Adószám:10378027-2-41 

Képviseli: Benedek Csaba ügyvezető igazgató 

Telefon: +36 1 439 2300 

e-mail cím: kapcsolat@kotlezomerlegkepes.hu 

 

II. EGYES ADATKEZELÉSEK 

 

II.1.  ADATKEZELÉS A HTTPS://KOTELEZOMERLEGKEPES.HU WEBOLDALHOZ 

KAPCSOLÓDÓAN  

 

2.1.1. TECHNIKAI ADATKEZELÉS  

A weboldalra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek a 
tárhelyszolgáltató szerverén. Ilyen technikai jellegű adatok az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, 

https://kotelezomerlegkepes.hu/
https://kotelezomerlegkepes.hu/


melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai 
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 

 

2.1.2. COOKIE KEZELÉS  

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információcsomag, amely rögzül és előre meghatározott 
érvényességi ideig tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja, hogy a felhasználó élményt 
javítsák, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. A cookie-k önmagukban a felhasználó 
azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Mindemellett 
amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa 
használt böngésző beállításaiban letilthatja. 

 

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS  

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és 
számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse 

bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, 
statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes 
információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni 
azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány 
cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés 
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 
RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display 
Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos 
kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön 
számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

● Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

● Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

2.1.3. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS  

Adatkezelő reklámtevékenysége során a Google AdWords szolgáltatást használja, továbbá annak keretein belül 
igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.  

Amikor Felhasználó a Honlapot egy Google-hirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges 
cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak 
semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Amikor a Felhasználó a Honlap egyes oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az 
adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az 

AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így 
tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók 
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani 
lehetne. 

 

2.1.4. GOOGLE ANALYTICS 

Adatkezelő webelemzés valamint statisztika kezelés céljából a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google 
Analytics cookie-k segítségével elősegíti a Honlap használatának elemzését, valamint a honlap aktivitásával 
összefüggő jelentések készítését. 

A Google Analytics használata során a Felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül 
összekapcsolásra a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő 
beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap nem minden funkciója 
lesz teljes körűen használható.  

A Google általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhet bővebb tájékoztatást. 

 

II.2.  ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELŐ SZOLGÁLÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL  

 

II.2.1. REGISZTRÁCIÓ  

 

Az oldal látogatóinak lehetőségük van továbbképzésre jelentkezés nélkül is regisztrálni az oldalon, mellyel azon 
bizonyos ingyenes szolgáltatásokat igénybe vehetnek. 

Az adatkezelés célja: adatkezelő szolgáltatásaihoz történő hozzáférés biztosítása 

Kezelt adatok köre: felhasználónév, kapcsolattartást szolgáló e-mail cím 

Adatok forrása: felhasználó adja meg a regisztráció során az általa választott felhasználónevet és e-mail címet 

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a.) pontja szerint az érintett hozzájárulása 

Adatkezelés időtartama: a regisztráció időpontjától annak törléséig tart. 

 

II.2.2. HÍRLEVÉL  

 

Az oldal látogatóinak regisztrációtól függetlenül lehetőségük van Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. 

Adatkezelés célja: a hírlevél eljuttatása azon címzettek részére, akik azt kérik  



Kezelt adatok köre: érintett e-mail címe 

Adatok forrása: a hírlevélre feliratkozó érintett adja meg az e-mail címet 

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a.) pontja szerint az érintett hozzájárulása 

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre feliratkozás időpontjától leiratkozásig tart. 

 

III.  KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 

III.1.1. Adatkezelés célja 

Adatkezelő, elsődlegesen a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002.(V.5.) Korm. 
rendeletben előírt továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez biztosítja az elektronikus képzés keretében indított 
kurzusokon történő részvételt, és mint a könyvviteli szolgáltatást végző személyek kötelező továbbképzésének 
szervezésére és lebonyolítására akkreditált továbbképző szervezet, a személyes adatokat a képzésben Résztvevő 
és közötte létrejött felnőttképzési szerződés szerint a képzés sikeres lebonyolítása, valamint az ennek 
igazolásához és nyilvántartásához kapcsolódó jogi kötelezettsége teljesítése céljából kezeli.  

III.1.2. Kezelt adatok köre:  

A kötelező továbbképzés kurzusain történő részvételre szóló felnőttképzési szerződés megkötése , és  teljesítése 
során kezelt adatok: a képzésben részt vevő érintett természetes személyazonosító adatai, kapcsolattartási 
adatai (e-mail címe, telefonszáma), és számlázási adatai, és - az oktatási azonosító szám kiadásával 
összefüggésben - oktatási azonosító száma, elektronikus levelezési címe (e-mail címe), legmagasabb iskolai 
végzettsége, szakképesítése, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és 
a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során 
történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett 
képzési hitellel kapcsolatos adatok. 

A kötelező továbbképzés teljesítéséhez és igazolásához szükséges adatok: a továbbképzésre kötelezett érintett 
neve, regisztrálási száma, igazolási száma, továbbá regisztrálási számmal nem rendelkező személy esetében 
születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, a továbbképzés időtartama, szakterülete, témaköre, nem 
elektronikus képzés esetén a helyszíne, időpontja (év, hó, nap), kezdés és befejezés időpontja (óra, perc), a 
teljesített továbbképzési program címe, a kreditpont-minősítési határozatának száma, az elszámolhatósági 
időszaka, a  kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen ész igazolt kreditpontok száma, minden érintett 
esetében az elvégezett továbbképzés formája (előadás, e-learning, online,  időtartama (perc, szünetek nélkül), 
szakterülete (vállalkozási, pénzügyi, egyéb szervezeti, államháztartási, IFRS),  témaköre (számvitel, nem 
számvitel), helyszíne (ha nem elektronikus a képzés), időpontja (év, hónap, nap),  kezdés és befejezés időpontja 
(óra, perc), a teljesített továbbképzési program címe, kreditpont-minősítési határozatának száma, 
elszámolhatósági időszaka, kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen, valamint az igazolt kreditpontok száma, 
valamint az érintettképzésen való jelenlétére vonatkozó adatok. 

III.1.3. Adatok forrása 

A képzésre az Adatkezelő weboldalán közvetlenül jelentkező érintett adja meg az adatokat. A Magyar Könyvelők 
Országos Egyesületének (MKOE) tagjai, az MKOE-n keresztül történő jelentkezésük esetében az MKOE részére 
adják meg az adataikat, amely továbbítja azokat az Adatkezelő részére. A továbbképzésre vonatkozó 



felnőttoktatási szerződés abban az esetben is az Adatkezelő és a továbbképzésben résztvevő érintett között jön 
létre, ha a jelentkezés az MKOE oldalán keresztül történik. 

III.1.4. Adatkezelés jogalapja 

a szerződés megkötéséhez szükséges körben, továbbá az érintettel való kapcsolattartás és a számlázás körében 
a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b.) pontja szerint a továbbképzési szerződés teljesítése, az ezt meghaladó adatok 
körében a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c.) pontja szerint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a 
számvitelről szóló  2000. évi C. törvény [ Számv. tv.] 151.§ (4) és 152.§ (4) bekezdés, a felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény 21.§. valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező nyilvántartásba vételéről szóló 
93/2022.(V.5.) Korm. rendelet 6. és 11. számú mellékletében foglaltak szerint.  

III.1.5. Adatkezelés időtartama 

A kötelező továbbképzéshez szükséges adatok kezelése körében a  megvalósított továbbképzésekről és a 
továbbképzésen résztvevőkről a résztvevők adatait (regisztrálási számát, családi és utónevét, születési családi és 
utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi és utónevét, lakcímét - irányítószám, helység, utca, 
házszám-), a továbbképzés azonosító adatait és kreditpontértékét,  a teljesítésről kiállított igazolás sorszámát a 
képzés kezdetétől számított 6 évig őrzi meg a Számv. tv. 151. § (4) bekezdése értelemében.  

A felnőttképzési szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelése a dokumentumok keletkezésétől számított 
8 év utolsó napjáig tart a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (5) bek. alapján. 

A számlázással kapcsolatos adatoknak a számviteli bizonylatokon megjelenő körének kezelése a számla 
kibocsátásától számított 8. év utolsó napjáig tart a Számv. tv. 169. § értelmében. 

III.1.6. Kezelt adatok továbbítása 

A kötelező továbbképzés adatai a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Felügyeleti Osztály 
felé (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. E-mail: szakkepzes@pm.gov.hu) az 

egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül kerülnek továbbításra. 

A felnőttképzési szerződésre tekintettel a képzésben részt vevő érintett természetes személyazonosító adatai, 

elektronikus levelezési címe (e-mail címe), legmagasabb iskolai végzettségére, valamint a képzési díjra és annak 
költségviselőjére vonatkozó adatok kerülnek továbbításra a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a 
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. 

Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c.) pontja szerint az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése, 2000. évi C. törvény [ Számv. tv. ] 151.§ (4) bekezdés, 152.§ (5) bekezdés, a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10.G.§ (2a) bekezdés h) és k) 
pontja, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ (1) bekezdése és 16.§. 

A továbbított adatok kezelésének időtartama a kötelező továbbképzés adataira vonatkozóan: a képzés 
kezdetétől számított 8 évig tart a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet 10/G. § k.) pontja alapján. A felnőttképzési 
szerződés adataira vonatkozóan az adatok kezelésének időtartama a dokumentumok keletkezésétől számított 
nyolcadik év utolsó napjáig tart a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) bek. alapján. 

 

IV. SZÁMLÁZÁSHOZ ÉS FIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 

Adatkezelő az ellenérték megfizetéséhez kötött szolgáltatásai esetében az ellenértékről számlát állít ki, és a 
szolgáltatás nyújtását az ellenérték megfizetéséhez kötheti.  

mailto:szakkepzes@pm.gov.hu


A számla kiállítása céljából kezelt adatok köre: továbbképzésben résztvevő, vagy más szolgáltatást igénybe vevő 
természetes személy neve, a számla fizetőjének neve, címe/székhelye, adószáma, a szerződés sorszáma. 

Amennyiben a továbbképzés díját az érintett a Barion számlájáról, vagy a Barion fizetési rendszerén keresztül 
bankkártyával kívánja kiegyenlíteni,  fizetéshez átirányításra kerül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett online 
fizetési rendszer weboldalára.  

A Barion Payment Zrt.  weboldalán megadott bankkártya-adatokat az Adatkezelő  nem ismerheti meg, és azokon 
semmiféle műveletet nem hajthat végre.  

A sikeres tranzakciót követően a Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltató az előfizető számlázási nevét, számlázási 
címét, és Barion Payment Zrt. fiókkal rendelkező előfizető esetén annak e-mail címét küldi meg Adatkezelő 
részére.  

Banki átutalással történő fizetés esetén Adatkezelő a tranzakció teljesítését követően hozzáfér a 
számlatulajdonos nevéhez, valamint számlaszámához, és azt, mint számviteli bizonylatot a Számv. tv. 169. §-a 

alapján kezeli. 

Adatkezelés célja: a szolgáltatás ellenértékéről számla kiállítása, ellenérték megfizetése  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése (2000. évi C. tv. a számvitelről 169. §). 

Érintettek köre: képzésben részt vevő személyek. 

Kezelt adatok köre: számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím, adószám, Barion e-mail cím, 
bankszámlaszám, számlatulajdonos neve) 

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 évig 

 

V. ADATKEZELÉS KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN (E-MAIL VALAMINT TELEFON ÚTJÁN TÖRTÉNŐ 

TÁJÉKOZTATÁS) 

Az Adószabászat Kft., mint Adatkezelő  szolgáltatásai iránt érdeklődő érintettek e-mail, valamint telefon útján 
kérhetnek további tájékoztatást. Az Adószabászat Kft. az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező 
úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy 
amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is az Adószabászat Kft. rendelkezésére bocsátja, úgy 
azon keresztül az Adószabászat Kft. vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása 
érdekében.  

Adatkezelés célja: információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása;  

Érintettek köre: Adatkezelővel információkérés céljából kapcsolatba lépő személyek 

Kezelt adatok köre:  megkeresés módjától függően név, e-mail cím, telefonszám, valamint önkéntesen megadott 
további személyes adatok  

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig 

 



VI. ADATTOVÁBBÍTÁS 

A felnőttképzési és kötelező továbbképzési tevékenységhez kapcsolódó kötelező adattovábbítás 2.3.5. pontban 
ismertetett esetén túl a következő esetekben kerülhet sor az érintett kezelt személyes adatainak továbbítására: 

Amennyiben az érintett a Adatkezelővel szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az Adatkezelő  az 
érintettel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy 
ezek részére jogosult az érintett adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az érintett 
adatait az Adatkezelő által adott megbízás alapján az Adatkezelő követelésének, valamint a követeléskezelő cég 
általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár az Adatkezelőt, akár a követeléskezelő céget megillető 
követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából az Adatkezelő  és a 
követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve 
a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő 
a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A 

továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az érintett 
hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi 
képviselő az érintettről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Érintett új 
címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). Amennyiben a követelés 
behajtásához bírói út vagy végrehajtás válik szükségessé, úgy az adatok az ügyben eljáró bíróság és a végrehajtó 
részére is továbbításra kerülnek.  

 

VII. ADATBIZTONSÁG, ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket 
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő 
technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

VIII. ADATFELDOLGOZÓ 

Adatkezelő a képzési szolgáltatás nyújtásához a Skycentrum Betéti Társaság , mint adatfeldolgozó informatikai 
szolgáltatásait veszi igénybe, mely szolgáltatások keretében az érintettek egyes személyes adatait Adatfeldolgozó 



Adatkezelő nevében eljárva kezelheti. Így például a képzéseken történő jelenlét monitorozásának kezelését 
Adatfeldolgozó végzi.  

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Salesasautopilot Kft. 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4. 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 1 490 0172 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: csepregi.balazs@salesautopilot.hu 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: https://www.salesautopilot.hu/ 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. 
Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges 
mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. 

 

Adatfeldolgozó által végzett adatkezelés megfelelőségéért és jogszerűségéért Adatkezelő felelősséget vállal.  

 

IX. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK 

 

IX.1. Hozzáféréshez való jog 

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló 
kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de 
legkésőbb 25 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 
közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást. 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő 
közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 
szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 
továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

IX.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok 
helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását 
követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul 
végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja. 

IX.3. Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, ha: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte 



- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja 

- tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte. 

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve, ha az adatkezelés 
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, az érintett adatai törléséhez való joga csak abban az esetben 
érvényesülhet, ha megszűnt az adatkezelés jogalapja és célja.  

IX.4. Az adatok korlátozásához való jog 

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:  

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

IX.5. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását 
követően, 25 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű 
joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének 
indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez. 

IX.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az 
adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat 
teljesítése érdekében kerül sor. 

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok 
zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett 
intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban 
továbbításra kerültek. 

 



X. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK  

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon 
belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek 

bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről. 

 

XI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

XI.1. Panasz az Adatkezelőnél 

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az 
Adatvédelmi Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:  

ADÓSZABÁSZAT Könyvelő, Bérszámfejtő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1033 Budapest, Laktanya utca 35. 

Cégjegyzékszám: 01-09-068368 

Adószám: 10378027-2-41 

Képviseli: Benedek Csaba ügyvezető 

e-mail:  kozpont@benedek.hu  

 

Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a panaszolt tevékenységet orvosolja.  

XI.2. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye 
vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat 

XI.3.  Adatvédelmi hatósági eljárás 

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat: 

mailto:kozpont@benedek.hu


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

XII.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021 május 5. napján lép hatályba. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

