DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEI
AGRÁR VIZSGAKÖZPONT
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Déli Agrárszakképzési Centrum, az általa felügyelt oktatási intézmények és az Agrár Vizsgaközpont
adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényen és az Európai Unió adatvédelmi rendeletén, valamint megbízási szerződésen és/vagy
meghatalmazáson alapszik.
Az adatvédelmi törvény 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően kizárólag olyan személyes adatot kezelünk,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas (természetes
személyazonosító adatok, címadatok, e-mail cím, telefonszám, a munkavállalói és tanulói jogviszony
keretében a jogszabály által előírt adatok).
A Déli Agrárszakképzési Centrum szakmai irányítása alá tartozó tanintézmények önálló
adatkezelők. Az adatvédelmi felelőseinek munkáját adatvédelmi tisztviselőnk az Euro-Inford Iroda Kft
szakmai tanácsadással és konzultációs lehetőséggel segíti.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, valamint az adat és biztonsági szabályzatban meghatározott
elvárásoknak.
Az adatkezelések jogalapjai:
• Érintett hozzájárulása
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
• a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A kezelt adatok köre az önrendelkezési jog alapján az érintett által közölt adatok.
1. Munka- és tanulóviszonnyal kapcsolatosan kezelt adatok:
neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja születési neve, állandó bejelentett
lakcíme, tartózkodási helye (ha eltérő a lakóhelytől), adóazonosító jele, társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ-szám), nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), banki
folyószámla száma, önéletrajz, családi állapot.
2. A vizsgára történő jelentkezés során a személyes adatok továbbításra kerülnek az IKK Innovatív
Képzéstámogató központ Zrt.-nek.
3. Előjelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés (előjelentkezési formon bekért személyes adatok) a
jogszabályban foglalt kijelölés alapján:
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy neve
aa) természetes személyazonosító adatai,
ab) neme,
ac) állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma,
ad) lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma,
ae) társadalombiztosítási azonosító jele,
af) adóazonosító jele.
4. Elektronikus megfigyelés - vagyonvédelmi célú kamerafigyelés során kezelt adatok:

a megfigyelt területen tartózkodó munkavállalók, tanulók és vendégek képmása.
Az adatkezelés során a képrögzítés automatikus, zárt rendszerben történik, a személyes
adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, tárolásuk a törvényben megszabott
határidőig történik. A képadatok zárolását és/vagy felhasználását csak jogos érdek
érvényesítése és bűncselekmény felderítése céljából engedélyezhető.
A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása
minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.
Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá
bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.
A Déli Agrárszakképzési Centrum adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:
Euro-Inford Iroda Kft. képviselője Szeifert Péter ügyvezető.
tel: +36 70 4217663,
fax: +36 27 741147
e-mail: dpo@euroinford.hu
levélcím: 2151 Fót, Pf.: 29.
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Hozzáférési jog, az adatkezelés céljának, a személyes adatok kategóriáinak, tárolásának
időtartamának megismerése. Tájékoztatást és másolatot kérhet.
Helyesbítéshez való jog, kérheti a hiányos adatok kiegészítését, helyesbítését.
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), megszűnik a jogalapja az adatkezelésnek.
Adatkezelés korlátozásához való jog, ha vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes
és ellenzi a törlését, egyben kéri a felhasználás korlátozásár.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adathordozhatóságához való jog, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, a
rá vonatkozó adatokat megkapja, kérheti adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A tiltakozáshoz való jog, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
A jog gyakorlásának biztosítása
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa feldolgozott
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő köteles az írásos kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Megtagadás esetén az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát
közölni.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételeivel, panaszával vagy kérdéseivel forduljon az adatvédelmi
tisztviselőnkhöz.
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási
helye) szerint illetékes törvényszéken vagy beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz.
ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.
Ügyfélszolgálati idő: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838

