
 

1 
 

Adatkezelési tájékoztató  
a felnőttképzési tevékenység vonatkozásában kezelt személyes 

adatokról 
 
A Piarista Rend Magyar Tartománya (székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 1.; e-mail cím: 
felnottkepzes@piarista.hu; telefonszám: +36 1 486 4454; továbbiakban PRMT vagy Adatkezelő), mint 
adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általa végzett 
felnőttképzési tevékenység (a továbbiakban: Felnőttképzés ) keretében a képzésben résztvevő (a 
továbbiakban: Résztvevő vagy Érintett) által megadott személyes adatokat. 
 
Az adatokat a PRMT a jogszabályok – így különösen a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Fktv) és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet 
(679/2016 sz. rendelet: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a Ptk. - rendelkezései szerint kezeli. 
 
1.  Kezelt adatok köre 
 
1.1. A PRMT a Résztvevőt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot. 
 
1.2. Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a PRMT az alábbi adatokat kezeli: 
a) Résztvevő személyes adatai  

• természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, 
születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve) 

• oktatási azonosító száma, 

• elektronikus levelezési címe 

• legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatai 
b) a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a Résztvevő 

• legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, 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 
kapcsolatosak. 

 
 1.3. A PRMT a Fktv. 16.§. a) pontja szerint a kontaktórán való jelenlét nyilvántartása céljából jelenléti 
ívet vezet (amely tartalmazza a Résztvevő nevét és aláírását), valamint a képzésben résztvevővel 
elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat. 
 
1.4. A PRMT a Fktv 16.§ b) pontja alapján a képzésben résztvevő személy Fktv. 21. § (1) bekezdése 
alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való 
részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által 
hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló 
dokumentumokat, valamint a Fktv 16.§ c) pont alapján a felnőttképzési szerződést is kezeli. 
 
1.5. A PRMT a felnőttképzési szerződés teljesítése kapcsán kezeli a Résztvevő telefonszámát és e-mail 
címét, amennyiben a Résztvevő kiskorú, abban az esetben a Résztvevő törvényes képviselőjének nevét, 
születési nevét, , telefonszámát és e-mail elérhetőségét is. 
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1.6 Távoktatás (ideértve a zárt rendszerű elektronikus távoktatást is) esetén egyes képzések/oktatások 
esetében a felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint képmás, hang, online kapcsolaton keresztül 
érzékelhető egyéb személyes adatok, illetve regisztrált speciális szükségletű résztvevő esetén a 
segítője személyes adatai (képmás, hang, online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes 
adatai). 
 
2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 
1.1-1.14 pont vonatkozásában A PRMT a személyes adatokat a Felnőttképzésre irányadó 
jogszabályoknak - különösen a Fktv 21. §-nak és végrehajtási rendeletének (Vhr.) - való megfelelés 
céljából kezeli. 
 
1.5 pont vonatkozásában A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire is 
figyelemmel a korlátozottan cselekvőképes kiskorú Résztvevő képviseletében eljáró törvényes 
képviselőjének adatainak kezelése céljából kezeli. 
 

 
Az adatkezelés jogalapja a PRMT-re irányadó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6.cikk (1) c) pontja 
, a 2013. évi LXXVII. törvény felnőttképzésről szóló törvény (Fktv.) valamint a 11/2020. (II.7.) 
végrehajtási rendelete, a kapcsolattartási adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk b) (szerződéses 
kötelezettség teljesítése), bizonyos esetekben  pl. kiskorú résztvevő adatain túl törvényes 
képviselőjének meghatározott adatainak kezelése, a felvételek esetén pályázati elszámoláshoz 
szükséges adatkezelés vagy rendkívüli esetek miatti dokumentálás céljából szükséges (pl. pandémia 
miatt elektronikus úton történő vizsgáztatás) a PRMT jogos érdeke  (GDPR 6.cikk (1) f) pontja) alapján   

 
3. Adattovábbítás 

 
Az Fktv. 21. § (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 
felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai 
Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és 
felhasználhatók.  

 
2. Az Fktv. 15. § (1) bekezdés értelmében: 
A PRMT, mint felnőttképző 

a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - 
a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének 
tervezett időpontjára, 

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus 
levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, 

c) a képzési díjra 
vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerében (FAR). Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés 
megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás 
keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó 
napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik. 
A Kormány felnőttképzési államigazgatási szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal az ellenőrzéshez 
szükséges adatokhoz a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében hozzáfér. 
 
Vhr. 22/A.§ (1) A képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – 
személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítani kell a képzésben részt vevő személy részére a 
képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a 



 

3 
 

képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig Az illetékes hatóság a Résztvevő e-mail 
címére elégedettség-mérő kérdőívet küld. 
 
 
4. Adatkezelés időtartama 
 
A PRMT az Fktv. 21. § (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az Fktv. 21. § (5) bekezdés 
alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. 
 
A távoktatás keretében készült felvételeket a PRMT 1 évig kezeli. 
 
 
5. Adatfeldolgozó 
 

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Adatfeldolgozói tevékenység 

Zoom Video Communications, Inc 55 Almaden Blvd, Suite 600 
San Jose, CA 95113, 
e-mail: 
zoom@LionheartSquared.eu 

Zoom rendszer üzemeltetése 

Moodle Pty Ltd. Lower Bridge Street 
Dublin 8 (Ireland) 
email: dpo@moodle.com 

Moodle rendszer 
üzemeltetése 

 
 
6. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
5.1. A tájékoztatás kéréséhez és hozzáféréshez való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  
 

• az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; 
mennyi ideig kezeli;  
• hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;  
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 
profilalkotást is.  

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló 
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív 
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése 
és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a 
hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a 
tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének 
azonosításához kötött.  
 
5.2. A helyesbítéshez való jog  
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő 
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 
helyesbített adat pontosságát, az adatkezelés időtartama alatt az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy 
hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintettet.  
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5.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai 
kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az 
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben  
• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra 
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  
• 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 az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett 
jogos indokaival szemben).  
 
5.4. A tiltakozáshoz való jog  
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha 
álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt 
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, 
hogy a személyes adat kezelését 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.  
 
5.5. A törléshez való jog  
A Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, 
ha az Érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja, illetve az adatkezelési cél megszűnt. 
 
5.6. Adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson 
alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  
 
6. Jogorvoslathoz való jog 
 
Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor 
lépjen kapcsolatba az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével az adatvedelem@piarista.hu e-mail 
címen. 
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az 
alábbi elérhetőségen:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
 
Kelt: Budapest, 2021. november 23. 
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