EDUCON Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő megnevezése és adatai
EDUCON Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely : 1025 Budapest, Törökvész út 58. Levelezési cím: ua.
Telephely: 5500 Gyomaendrőd Hársfa u 11.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E -000065/2013
Budapest Főváros Kormányhivatal képzési azonosító: 00618-2009
Ügyfélszolgálat/ panaszkezelés : bejelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: info@educon.hu
Telefon/ fax: + 36 1 275 2051
Honlap: www.educon.hu
EDUCON Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft harmadik országba adatot nem továbbít.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében és az információs
önrendelkezési jogok tiszteletben tartásában. A tudomására hozott személyes adatokat bizalmasan
kezeli és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok
védelmét. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására.

2. Adatkezelések jogalapja, köre és időtartama

2.1 Az adatkezelő egyéb képzési és felnőttképzési tevékenysége kapcsán történő adatkezelése
2.1.1. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
21. §-a szerint, illetve szerződéses jogalap a képzésben résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés
alapján. A hallgatói egyedi lapok, illetve bizonyítvány, bizonyítványmásodlat esetében a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján
2.1.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A kezelt adatok köre: személyes adat

a képzésben résztvevő neve, születési neve,
anyja neve, születési helye és ideje, neme,
állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási
helyének címe, telefonszáma,

képzésekbe bevont előadókra vonatkozó
személyes adatok,
részletes szakmai
önéletrajz, oklevél, diploma másolat

az adatkezelés célja
képzés esetén szakmai és felnőttképzési
szolgáltatás nyújtása,
előírt nyilvántartások vezetése,
képzés szakmai jogszabályokból és a képzési
szerződésből
eredő
kötelezettségek
jogszabályi bejelentések teljesítése
számviteli
kötelezettségek
teljesítése,
kapcsolattartás
45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 8. § (1)
bekezdés alapján és a 45/2017. (XII. 22.) NGM
rendelet 10. § (3) bekezdése szerint

e-mail cím / telefonszám
munkajogi státusz, szakképzések száma

hallgatói kapcsolattartás érdekében
a jogszabályban előírt statisztikai célú
adatszolgáltatás (OSAP) teljesítése érdekében
a képzésben résztvevő társadalombiztosítási
a felnőttképzési törvényben előírt jogszabályi
azonosító jelét
kötelezettség
teljesítése,
felnőttképzési
szerződés kötelező tartalmi eleme
akkreditált képzés esetén: hallgatói egyedi a felnőttképzési törvényben előírt jogszabályi
nyilvántartó: hallgató neve, születési név, kötelezettség teljesítése érdekében
születési hely, idő, anyja születési neve, tanulói
azonosító száma, a kiállított bizonyítvány
azonosítója és sorszáma

2.1.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a képzésszakmai tevékenysége során kezelt személyes adatokat jogszabály alapján a
keletkezésüktől számított öt évig, illetve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges
személyes adatait jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8. év december 31-éig tartja
nyilván és kezeli.

2.2. Az adatkezelő továbbképzési és rendezvényszervezési tevékenysége kapcsán történő
adatkezelése
2.2.1. Az adatkezelés jogalapja: képzésben vagy rendezvény résztvevőjével kötött szerződés és előírt
ágazati jogi kötelezettség a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba
vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján, valamint a képzésben
résztvevővel, rendezvény résztvevőjével kötött szerződés alapján
2.2.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A kezelt adatok köre : személyes adat

az adatkezelés célja
továbbképzési szolgáltatás nyújtása, a
természetes személy azonosító adatai (név, képzésben
résztvevők
nyilvántartásának
születési név, anyja neve, születési helye és vezetése és a kapcsolódó lejelentési
ideje), lakcíme és levelezési címe
kötelezettségek teljesítése (kreditpontokról a
szaktárca, tehát a Pénzügyminisztérium, illetve
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
képzési
szerződésből
eredő
kötelezettségek
teljesítése, lejelentése teljesítése, számviteli
kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás
e-mail cím, telefonszám
kapcsolattartás érdekében
könyvvizsgáló regisztrációs száma, könyvviteli
szolgáltatást végzők regisztrációs száma
(szakterület megjelölése), adótanácsadói,
adószakértői, illetve okleveles adószakértői
regisztrációs szám, közszolgálati tisztviselők
munkahelyének megnevezése

a képzésben résztvevők nyilvántartásának
vezetése, kreditpontok lejelentése az egyes
továbbképzési rendszerek felügyeletét ellátó
szervek felé, képzési szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítése

képzésekbe bevont előadókra vonatkozó
személyes adatok és részletes szakmai
önéletrajz, oklevél, diploma másolat

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 8. § (1)
bekezdés alapján és a 45/2017. (XII. 22.) NGM
rendelet 10. § (3) bekezdése szerint

2.2.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a képzésszakmai tevékenysége során kezelt személyes adatokat jogszabály alapján a
keletkezésüktől számított öt évig, illetve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges
személyes adatait jogszabály alapján a számla kiállításától számított 8. év december 31-éig tartja
nyilván és kezeli.

2.3. Az Adatkezelő hírleveleire vonatkozó adatkezelése
2.3.1. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, továbbá a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása.
2.3.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A kezelt adatok köre: az Adatkezelő a
hírleveleire (ideértve a szakmai és képzési az adatkezelés célja
hírleveleket)
való
feliratkozók
részére
szolgáltatásairól küld tájékoztatót, valamint
szakmai cikkeket tesz közzé, továbbá szakmai
partnerei marketing célú ajánlatait is
továbbíthatja. személyes adat
a hírlevélre feliratkozó neve a vele történő
név (amely lehet saját név is)
kapcsolatfelvételhez szükséges
az e-mail cím az Adatkezelő és a hírlevélre
e-mail cím
feliratkozó
közötti
kapcsolattartáshoz
szükséges

2.3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hírlevélre feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve
jogos érdek alapján kezelt adatai vonatkozásában tiltakozásáig kezeli. A nyilatkozatát a hírlevélre
feliratkozó bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az Adatkezelő
elérhetőségein, illetve a mindenkori hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a
leiratkozási szándékot e-mailben jelezve az info@educon.hu e-mail címre megküldött elektronikus
levélben.
2.4.

Szerződéses jogviszonyalapján kezelt személyes adatok

2.4.1. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő a Szerződéses partner kapcsolattartójának személyes
adatait szerződés alapján kezeli.

2.4.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban
álló partnerekkel (úm. szolgáltatási szerződés,
vállalkozási szerződés, közüzemi szerződés,
stb.) való kapcsolattartás érdekében a
kapcsolattartó személyes adatainak kezelése.
személyes adat
kapcsolattartó neve
e-mail cím
telefonszám

az adatkezelés célja

a kapcsolattartáshoz szükséges
az e-mail cím az Adatkezelő és a partner
közötti kapcsolattartáshoz szükséges
a telefonszám az Adatkezelő és a partner
közötti kapcsolattartáshoz szükséges

2.4.3. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a partner kapcsolattartójának személyes adatait a
szerződés alapján a szerződés megszűntét követő öt évig tartja nyilván és kezeli, illetve a
számlázással kapcsolatban az adatokat a számla kibocsátását követő 8. év december 31-éig.

2.5.
Az Adatkezelő munkaerő felvételre kiírt pályázatai során megismert adatok kezelése
2.5.1. Az adatkezelés jogalapja a pályázatot benyújtó szándéka és hozzájárulása, hogy pályázatát
megküldi az Adatkezelő részére
2.5.2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Munkakör betöltéséhez kapcsolódó pályázat
kiírása esetén benyújtott önéletrajz által
tartalmazott személyes adatok
a pályázó neve
e-mail cím, telefonszám
legmagasabb iskolai végzettség,
bizonyítvány(ok) másolata(i),

az adatkezelés célja

a pályázóval történő kapcsolatfelvételhez
szükséges
az e-mail cím és telefonszáma az Adatkezelő és
a pályázó közötti kapcsolattartáshoz szükséges
az adott munkakör betöltése feltételének
igazolása érdekében, illetve a feladatkör
betöltésére való alkalmasság tanúsításához

2.5.3. Az adatkezelés időtartama
A pályázat kiírását követően az adott pályázat beérkezésétől a pályázati eljárás lezárásáig, a
kiértesítés megküldéséig. Az Adatkezelő a sikertelen pályázó teljes pályázati anyagát törli /
megsemmisíti vagy kérésre a postai úton beérkezetteket visszaküldi a pályázónak. Amennyiben a
pályázatot elektronikus úton küldi meg pályázó, úgy azt az Adatkezelő a nemleges kiértesítéssel
egyidejűleg törli az nyilvántartásából.

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban:
GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;
 az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és
továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet
 a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet;
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 az e. kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény

4. Érdekmérlegelés
Az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatás nyújtása az általa kiválasztott lehetséges üzleti Partnerek
számára. Képzési ajánlatokat tartalmazó hírlevelei
továbbképzési lehetőséget kínálnak, és a
pénzügyi ágazatban dolgozók számára kötelezően előírt kreditpont gyűjtésre adnak lehetőséget.
Mivel akkreditált képzési intézményként a fő tevékenységi kör a naprakész és aktuális szakmai
információk továbbítása, így szakmai tartalmú hírlevelek is kiküldésre kerülnek. A képzési
információk lehetővé teszik az érintettek jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését,
tevékenységük gyakorlásához szükséges, törvény által előírt képzési feladatok teljesítését.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói rendelkeznek
hozzáférési jogosultsággal munkaköri feladataik ellátása érdekében.
Az Adatkezelő jogosult a személyes adatokat továbbítani, ha azt jogszabály a képzésszakmai,
továbbképzési, illetve rendezvényszervezési tevékenységi körében ágazati rendelet alapján amely
előírja a kreditigazolásának a szaktárca felé való továbbítása.
5.2 Adatvédelmi rendszer
Az Adatkezelő mindenkori ügyvezetője a szervezet sajátosságainak figyelembe vételével felelős az
általuk kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek
biztosításáért és az ellenőrzések során esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetéséért.
5.3 Az adatvédelmi incidensek kezelése
A WP 250. számú iránymutatás az adatvédelmi incidenseket a következő három klasszikus
adatbiztonsági kritériumon keresztül kategorizálja:
• „Bizalmas jelleg sérülése”, ami a személyes adatok jogosulatlan vagy
véletlen közzétételének vagy az ezekhez való hozzáférésnek felel meg;
• „Integritás sérülése” alatt a személyes adatok felhatalmazás nélküli vagy
véletlenül bekövetkező módosítását értjük;
• „Rendelkezésre állás sérülése”, mely a személyes adatok véletlen vagy
jogosulatlan megsemmisítésének vagy a személyes adatok elvesztésének felel meg.
Amint az adatkezelő tudomást szerez adatvédelmi incidens megtörténtéről, a bejelentési
kötelezettség alá tartozó incidenst indokolatlan késedelem nélkül – és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – be kell jelentenie a felügyeleti
hatóságnak, amely időszak alatt az adatkezelő felméri a valószínűsíthető kockázat mértékét az
incidens kezelését szolgáló intézkedések meghatározása végett.
5.3.Az elfeledtetéshez való jog
Az érintett jogosult, azt Adatkezelő pedig köteles , hogy az érintett kérése alapján a reá vonatkozó
személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok közül bármelyik fennáll:
- a személyes adatra továbbra már nincs szükség a célból, amelyből az Adatkezelő azt beszerezte,
illetve kezelte;
- az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja értelmében az adatai kezeléséhez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más
jogalapja;

- az érintett tiltakozik a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az adatai kezelése ellen és nincsen
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatai kezelésére;
A beérkezett törlési kérelem alapján az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos
jogalapja. Amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy hatóság felé történő
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, úgy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos
érdek alapján folytatható. Ilyen eset például az, ha a számviteli jogszabályban foglalt határidő még
nem telt le.
5.4.A tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.
EDUCON Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

