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1 Az adatkezelési tájékoztató célja 
Jelen dokumentum célja, hogy leírja az Adatkezelőként alkalmazott és működő, személyes adatnak 
minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. 

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan 
természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - 
kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt 
személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az 
adatkezelés módjáról. 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és 
kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, 
valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások 
megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti 
továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes 
adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia 
intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. 

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a 

https://klasszisoktatas.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

címen érhető el. 

Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja a közzététel és az Érintettek 
tájékoztatásának kötelezettsége mellett. 

 

2 Az Adatkezelő adatai 

2.1 Az Adatkezelő vállalkozási adatai 
Klasszis Oktatás Kft. 

Székhely: 2141 Csömör, Laki utca 13/D 

Adószám: 11714659-2-13 

Engedélyszám: E/2020/000261 

Nyilvántartási szám: B/2021/002345 

Telefon: +36 30 103-1848 | +36 70 619-5705 | +36 30 895-1612 | +36 70 221-1393 

Email: info (kukac) klasszisoktatas.hu 

Honlapok: https://klasszisoktatas.hu/ | https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/ | 
https://klasszismuhely.klasszisoktatas.hu/ 

2.2 Adatvédelmi tisztségviselő 
Név: Gulyás Gergely 
Telefonszám: +36 30 895 1612 
Email: gulyas.gergely (kukac) klasszisoktatas.hu 

2.3 Az Adatkezelő elérhetőségei 
Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az előző pontban megadott elérhetőségeken kereshető meg. 

https://klasszisoktatas.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://klasszisoktatas.hu/
https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/
https://klasszismuhely.klasszisoktatas.hu/
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Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.6. pontban, az erre az 
adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan 
módon törlésre kerülnek. 

3 Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes 

adatok 

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok 
A regisztrációs és belépési oldalak URL-jei széles körben nem publikusak. 

A nem minden honlaplátogató számára publikus tartalmak és funkciók eléréséhez elvárt regisztrációs 
folyamat során elvárt adatok köre és az adatkezelés célja: 

- Kötelezően kitöltendő adatmezők: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Felhasználónév  

A weboldalon létesített saját fiókba történő belépés során az 
azonosításához; magához a fiók regisztrálásához; és az esetleg 
elfelejtett jelszó helyreállításához szükséges adatok. 

Email cím 

Jelszó 

 

Az adatkezelés jogalapja az adatközlő hozzájárulása 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Nem lehet saját fiókot létesíteni a 
weboldalon. 

A kezelt adatok megőrzési ideje: A bejelentkezéshez szükséges adatok adatkezelési időtartama a 
regisztrációval kezdődik, és a saját fiók megszüntetéséig (törléséig) tart. 

3.2 Online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok 
Az adatkezeléshez kapcsolódó kapcsolatfelvételi űrlapok a honlap főoldalán, a Kapcsolat oldalon és 
egyes oldalak láblécében fordulhatnak elő. 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

- Kötelezően kitöltendő adatmezők: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név A kapcsolatfelvételhez szükséges 

Email cím Az érdeklődés írásos megválaszolásához szükséges 

Telefonszám A visszahíváshoz szükséges, amennyiben ezt kérte 

Üzenet A megválaszoláshoz szükséges 

 

- Nem kötelezően kitöltendő adatmezők: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Üzenet tárgysora A beérkező üzenet kezelését könnyíti meg 

 

Az adatkezelés jogalapja az adatközlő hozzájárulása (jelölőnégyzet bepipálása az üzenetküldés 
előtt) 
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Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A hiányosan kitöltött űrlapot nem 
lehet elküldeni. 

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama az üzenet küldő ajánlatkérés 
elfogadásától, illetve az azt követő megrendelés teljesítését követő garanciális időszaktól és a 
teljesítés során keletkező iratok és bizonylatok megőrzési kötelezettségének időtartamától függ. 

3.3 Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó adatok 
Az adatkezeléshez kapcsolódó űrlap az egyes tanfolyamokat ismertető oldalakon található meg. 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

- Kötelezően kitöltendő adatmezők a klasszisoktatas.hu és a klasszismuhely.klasszisoktatas.hu 
honlapon: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név A jelentkezést követő kapcsolatfelvételhez szükséges 

Email cím A jelentkezést követő kapcsolatfelvételhez szükséges 

Telefonszám A jelentkezést követő kapcsolatfelvételhez szükséges 

Képzés neve A jelentkezés kezeléséhez szükséges 

Képzés típusa A jelentkezés kezeléséhez szükséges 

 

Ajánlatkérés egyéni tűzvédelmi szakvizsgára – https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/idopontok/ 

 – Kötelezően kitöltendő adatmezők: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név és születési név A szakvizsgára jelentkezéshez szükséges 

Anyja születési neve A szakvizsgára jelentkezéshez szükséges 

Születési hely, idő A szakvizsgára jelentkezéshez szükséges 

Lakcím (lakcímkártya 
szerinti) 

A szakvizsgára jelentkezéshez szükséges 

Cégnév (Név)  

A szakvizsga díjáról kiállítandó díjbekérő, illetve számla elkészítéséhez 
szükséges adatok 

Székhely (Lakcím) 

Adószám (cég esetén) 

Email cím A jelentkezést követő kapcsolatfelvételhez szükséges 

Szakvizsga neve A jelentkezés kezeléséhez szükséges 

 

Ajánlatkérés csoportos tűzvédelmi szakvizsgára – https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/cegeknek-
kihelyezett-oktatas/ 

 – Kötelezően kitöltendő adatmezők: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Cégnév  

 

 

Ajánlatkérő neve 

Email cím 

https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/idopontok/
https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/cegeknek-kihelyezett-oktatas/
https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/cegeknek-kihelyezett-oktatas/
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Telefonszám Az ajánlatadáshoz szükséges adatok 

Helyszín (település) 

Várható létszám 

Szakvizsga létszámok 

 

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatadó adatközlése. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A hiányosan kitöltött jelentkezést 
nem lehet elküldeni. 

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a kitöltéstől számított 5 év. 

3.4 Hírlevél feliratkozáshoz megadott adatok 
Adatkezelő nem gyűjt külön hírlevél-feliratkozókat semmilyen csatornán. 

3.5 Böngésző „sütik” – Cookies 

3.5.1 A sütik feladata és típusai 

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott 
weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás 
alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre 
meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt 
sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A 
sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle 
információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói: 

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online 
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

• megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal 
használatát; 

• szükségtelenné teszik egyes már megadott adatok újbóli megadását; 

• általában javítanak a felhasználói élményen. 

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai: 

• felhasználó azonosítás 

• az egyes munkamenetek azonosítása 

• hozzáférésre használt eszközök azonosítása 

• bizonyos megadott adatok tárolása 

• nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása 

• analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása 

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, a honlap meglátogatásakor felbukkanó süti-
használati értesítő ablakban lévő „elfogadom” gombra kattintással. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap oldalai nehézkesebben 
működnek, az oldal bizonyos elemei esetleg nem jelennek meg, és nem kínálják fel a korábban 
megadott adatokat az űrlapokon, ha azokat újra szeretné kitölteni. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP
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3.5.1.1 Feltétlenül szükséges, ún. munkamenet sütik (session cookies) 

Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek, és rendszereinkben nem kapcsolhatók ki. 
Általában csak a honlaplátogató által végrehajtott műveletekre reagálva kerül beállításra, amelyek 
szolgáltatáskérést jelentenek, mint például az adatvédelmi beállítások megadása, bejelentkezés vagy 
űrlapok kitöltése. Beállíthatja böngészőjét, hogy blokkolja ezeket a sütiket, vagy figyelmeztessen rájuk, 
de a webhely bizonyos részei ekkor nem fognak működni. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen 
személyazonosításra alkalmas információt. 

3.5.1.2 Teljesítmény sütik (Performance cookies) 

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalmi források számlálását, így 
mérhetjük és javíthatjuk webhelyünk teljesítményét. Segítenek abban, hogy megtudjuk, mely oldalak a 
legnépszerűbbek és melyek a legkevésbé népszerűek, és megtudjuk, hogyan mozognak a látogatók 
az oldalon. Az ezen cookie-k által gyűjtött összes információ összesített, ezért névtelen. Ha nem 
engedélyezi ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatott el oldalunkra, és nem tudjuk 
nyomon követni annak teljesítményét. 

3.5.1.3 Funkcionális sütik 

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal továbbfejlesztett funkcionalitást és személyre 
szabottságot biztosítson. Ezeket mi vagy harmadik fél szolgáltató állíthatja be, amelynek 
szolgáltatásait oldalainkhoz adtuk. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, akkor előfordulhat, hogy 
ezeknek a szolgáltatásoknak egy része vagy mindegyike nem működik megfelelően. 

3.5.1.4 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - Analytics cookie 

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google 
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal 
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és 
a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató 
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve 
amíg a látogató nem törli őket. 

Az adatkezelés célja: A honlap felhasználói szokások elemzése, jobb megértése és a honlap 
fejlesztése olyan irányba, hogy a honlap látogatók mind jobb kiszolgálásban részesüljenek mind 
információs, mind szolgáltatási szempontból, illetve a felhasználók számára minél inkább olyan 
hirdetések közvetítése, amely érdeklődésére számot tarthat. 
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3.5.2 A honlap által használt sütik 

Az adatkezelésben kezelt adatok a https://klasszisoktatas.hu , a https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/ 

és a https://klasszismuhely.klasszisoktatas.hu/ oldalakon, egységesen: 

Név Szolgáltató Típus Cél Lejárat 

_ga Google.com Analytics A Google Analytics által telepített _ga cookie kiszámítja 
a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, valamint 
nyomon követi a webhelyhasználatot a webhely 
analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az 
információkat, és véletlenszerűen generált számot 
rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez. 

2 év 

_gid Google.com Analytics A Google Analytics által telepített _gid cookie 
információkat tárol arról, hogy a látogatók hogyan 
használják a webhelyet, miközben analitikai jelentést is 
készít a webhely teljesítményéről. Az összegyűjtött 
adatok egy része magában foglalja a látogatók számát, 
azok forrását és az általuk névtelenül felkeresett 
oldalakat. 

1 nap 

_gat_gtag Google.com Analytics A Google a felhasználók megkülönböztetésére állítja be. 1 perc 

_GRECAPTCHA Google.com Szükséges Ezt a cookie-t a Google recaptcha szolgáltatása állítja 
be, hogy azonosítsa a robotokat, hogy megvédje a 
webhelyet a rosszindulatú spam támadásoktól. 

180 nap 

cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

saját webhely Szükséges A GDPR Cookie Consent beépülő modul által beállított 
cookie-t a „Szükséges” kategóriába tartozó cookie-khoz 
való felhasználói hozzájárulás rögzítésére használjuk. 

1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
functional 

saját webhely Szükséges A cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, 
hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a 
„Szükséges” kategóriába tartozó cookie-khoz. 

1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
performance 

saját webhely Szükséges A GDPR Cookie Consent beépülő modul által beállított 
cookie a „Teljesítmény” kategóriába tartozó cookie-khoz 
való felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál. 

1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
analytics 

saját webhely Szükséges A GDPR Cookie Consent beépülő modul által beállított 
cookie arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó 
hozzájárulását a cookie-khoz az „Analytics” 
kategóriában. 

1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
advertisement 

saját webhely Szükséges A GDPR Cookie Consent beépülő modul által beállított 
süti segítségével rögzíti a felhasználó hozzájárulását a 
„Hirdetés” kategóriába tartozó cookie-khoz. 

1 év 

cookielawinfo-
checkbox-others 

saját webhely Szükséges A GDPR Cookie Consent plugin által beállított süti az 
„Egyéb” kategóriába tartozó cookie-khoz való 
felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál. 

1 év 

fr facebook.com Hirdetés A Facebook úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy releváns 
hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak azáltal, 
hogy nyomon követi a felhasználói viselkedést az 
interneten, azokon a webhelyeken, amelyek Facebook 
pixel vagy Facebook közösségi beépülő modullal 
rendelkeznek. 

90 nap 

sb facebook.com Funkcionális Ezt a sütit a Facebook a funkcióinak szabályozására, a 
nyelvi beállítások összegyűjtésére és az oldalak 
megosztására használja. 

2 év 

  

https://klasszisoktatas.hu/
https://tuzvizsga.klasszisoktatas.hu/
https://klasszismuhely.klasszisoktatas.hu/
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3.5.3 Sütik letiltásának, és a sütikkel kapcsolatos szabályok 

beállításának lehetősége 

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik 
használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb. Ez a szabályozás 

• a honlap első meglátogatásakor az alul megjelenő tájékoztató ablakban, 

• később pedig a https://klasszisoktatas.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon tehető meg. 

• A tájékoztató ablak figyelmen kívül hagyása egyenértékű az ott javasolt beállítások 
elfogadásával. 

• Ezen kívül maguk a használt böngészők is lehetőséget nyújtanak a sütik használatának 
szabályozására. Ennek pontos mikéntjéről az adott böngésző „Segítség/Help/Súgó” 
funkciója ad tájékoztatást, ami a legtöbb böngésző menüsorában megtalálható, illetve az 
F1 funkciógomb megnyomásával is előhívható. 

• A „Segítség/Help/Súgó” tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
hogyan lehet a sütiket: 

• általánosan letiltani; 

• a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, 
stb.); 

• egyenként letiltani; 

• egyenként, vagy csoportosan törölni; 

• egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni. 

3.6 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési 

ideje 
Adatkezelés neve Felhasználás Jogalap/Jogszabály Megőrzési idő 

Online kapcsolatfelvétel Ügyfélszolgálat Önkéntes 5 év 

Online jelentkezés, melyet 
megrendelés követ 

Számlázás, könyvvitel Önkéntes / Számviteli tv. 
és Áfa tv. 

8 év 

Szállítói adatok Könyvvitel Számviteli tv. és Áfa tv. 8 év 

Munkavállalók adatai Munkaviszony 
létesítése 

munkaügyi és adó tv-ek 50 év 

 

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

4.1 Általános adatkezelési irányelvek 
Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezeléseket minden esetben az ott megadott céllal és az ott 
megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.  

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely 
hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni. 

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és 
bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, 

https://klasszisoktatas.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
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átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, 
amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten. 

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok 
Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi: 

• GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Infotv.) 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) 

 

5 Az adatok tárolása és biztonsága 

5.1 Az adatok fizikai tárolási helye 
Adatkezelő honlapja és kapcsolódó rendszerei az alább megjelölt tárhelyszolgáltató informatikai 
eszközein működnek: 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 

Elérhetőségei: 

• https://tarhely.eu/ 

• Telefon: +36 1 789 2789 

• E-mail: support@tarhely.eu 

Adatvédelmi tájékoztatójuk itt érhető el: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf 

Egyéb adatok elektronikus, illetve írott/nyomtatott formájában történő tárolása Adatkezelő székhelyén 
történik. 

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai 

biztonsága 
Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika 
rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, 
feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, 
úgymint a kezelt adatok: 

• sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított; 

• bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem 
meghaladó mértékben férnek hozzá; 

• rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és 
elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai 
infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll. 

Adatkezelő a kezelt adatokat: 

• szervezeti, működési,  

https://tarhely.eu/
mailto:support@tarhely.eu
https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
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• fizikai biztonsági,  

• információbiztonsági  

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét 
és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására 
felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések 
adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, 
szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, 
adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák. 

 

6 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat 

megismerők köre 
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve dedikált belső munkatársai jogosultak megismerni, a 
jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak 
megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik 
fél Adatfeldolgozókkal végeztethet el. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé és a felsoroltakon 
túl egyéb harmadik személyeknek nem adja át. 

Lehetséges adatfeldolgozók: 

1. A könyvvitellel kapcsolatos teendők elvégzésével megbízott mindenkori személy vagy társaság. 

Tevékenység: Könyvvitellel kapcsolatos adatfeldolgozás. 

Átadott adatok köre: 

• Megrendelők számlaadatai 

• Munkavállalók személyes adatai a bér- és TB-ügyintézéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásához, a vonatkozó törvényi előírások által megszabott mértékig. 

 

7 Érintett jogai 
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a 
következőkben leírt jogokkal élhet. 

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 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 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket;  

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

• az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az 
adatkezelés elleni tiltakozáshoz;  

• panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz; 
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• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ;  

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott 
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be 
a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, 
kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.  

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 
adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára. 

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;  

• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja;  

• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;  

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor.  

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

• Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai 
célból;  

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) 
Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül:  
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• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze 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.  

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 Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből lehet kezelni.  

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.  

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az 
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, 

beleértve a profilalkotást (22.cikk) 
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

7.8 Visszavonás joga 
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. 

7.9 Jogorvoslati lehetőségek 
Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a Hiba! 
A hivatkozási forrás nem található.  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet 
tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult 
bírósághoz fordulni, illetve adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezni. 

7.10 Adatvédelmi hatósági eljárás 
Panasszal az alábbi adatvédelmi hatóságot keresheti meg: 



 

15 

Engedélyszám: E/2020/000261 

Nyilvántartási szám:  B/2021/002345 

 

info@klasszisoktatas.hu 
+36 30 103-1848 | +36 70 619-5705 

+36 30 895-1612 | +36 70 221-1393 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9 
Tel: +36 1 391-1400 
Fax: +36 1 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://www.naih.hu/ 

 

8 Egyéb rendelkezések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, 
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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