
Adatkezelési tájékoztató 

 
 

1. Adatkezelő megnevezése 

TRÉNING STÚDIÓ Kft (a továbbiakban: TS) 

Székhely és telephely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 174. 

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 174. 

E-mail: treningstudio@treningstudio.hu  

Telefon: +36 (22) 379-604 

Mobil: +36 (20) 9838-022 

Honlap: www.treningstudio.hu 
 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

A TS által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  

(a továbbiakban: Info tv.,  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) 

- 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  

(általános adatvédelmi rendelet)  https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-

content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf  
 

3.  Az online tanfolyami jelentkezés nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

TS az engedélyezett tanfolyamainak szervezése érdekében nyilvántartást vezet az online tanfolyamra 

jelentkezőkről. A nyilvántartásba történő bejelentéshez kapcsolódóan TS az alábbi személyes adatokat 

az alábbi célból kezeli: 

személyes adat adatkezelés célja 

családi- és utónév az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges 

e-mail cím az e-mail cím a tájékoztató elküldéséhez és a kapcsolattartáshoz 

szükséges 

telefonszám a telefonszám a TS és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges 
 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 
 

3.3. Az adatkezelés időtartama 

A TS a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a 

treningstudio@treningstudio.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 
 

4. A TS által szervezett tanfolyamokon és vizsgákon való részvétellel kapcsolatos adatkezelés  

- törvényi kötelezettségünk a „2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről” szerint 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV 
 

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

4.1.1. A tanfolyamon és vizsgán való részvételhez szükséges adatok kezelésének célja az Ön  

beazonosítása. A tanfolyamon és vizsgán való részvételhez az alábbi adatok szükségesek (ezen adatok 

megadása kötelező) 

- családi és utónév (utónevek),  

- születési családi és utónév (utónevek),  

- születési hely és idő,  

- anyja neve, 

- nem,  

- állampolgárság,  

- nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási jogcím, okirat megnevezése, száma, 

- lakó- és tartózkodási hely, 
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- személyazonosító okmányok száma, 

- iskolai végzettség, 

- munkaerő-piaci státusz, 

- társadalombiztosítási azonosító jel, 

- finanszírozó szervezet neve, címe, adószáma. 
 

4.1.2. Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:  

személyes adat adatkezelés célja 

e-mail cím az e-mail cím a TS és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges 

telefonszám a telefonszám a TS és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges 

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  
 

4.3. Az adatkezelés idő tartama  

A TS a személyes adatokat a törvényi kötelezettségi határidőig (keletkezésüktől számított 5 évig) 

valamint az irattározásra vonatkozó belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.  
 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a TS munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása 

érdekében. Így például a TS oktatásszervezéssel foglalkozó munkatársai a tanfolyam és vizsga 

lefolytatása érdekében megismerik az Ön személyes adatait.  

A TS az alábbi szervek számára adja át a 4. pontban érintettek személyes adatait  

- OKJ vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező vizsgaközpont 

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály 
 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések 

A TS az Ön által megadott személyes adatokat a TS székhelyén (8000 Székesfehérvár, Palotai út 174.) 

található szerveren tárolja. A személyes adatai tárolásához a TS más cég szolgáltatását nem veszi 

igénybe. 

A TS megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük, többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen. 
 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a TS-től, hogy 

tájékoztassa: 

- milyen személyes adatait, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 

- a TS kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 

kinek továbbította a személyes adatait. 

A TS az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre teljesíti. 
 

6.2 A helyesbítéshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a TS módosítsa valamely 

személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy telefonszámát). A TS a 

kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre értesítést küld. 
 

6.3 A törléshez való jog 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a TS-től a személyes adatainak a 

törlését. A törlési kérelmet a TS abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a TS-t a személyes adatok 

további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a TS az Ön kérelmét 

legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre értesítést küld. 



 

6.4 A zároláshoz való jog 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a TS 

zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 
 

6.5 A tiltakozáshoz való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen a 2011. 

évi CXII. törvény (Infotv.) szerint. A TS a tiltakozást legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ön által megadott elérhetőségre értesítést 

küld. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzik, az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez 

fűződő jogaikat, akkor első körben vegyék fel velünk (TS) a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést 

orvosolhassuk. 

Jogorvoslat ügyében még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat 

(postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 

3911400; Fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu),. 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti 

meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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