Adatvédelmi nyilatkozat:
Az Adatkezelő neve és elérhetősége:
Név: Bereczky Judit egyéni vállalkozó
E-mail cím: info@bereczkyjudit.hu
Telefonszám: +36 30 540 9308
Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés:
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: a szolgáltatás teljesítése, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésével
Számlázással kapcsolatos adatkezelés:
Kezelt személyes adatok: név, cím, adószám
Adatkezelés célja: számla kiállítása, pénzügyi teljesítés
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: a 2000. évi C. tv. (Számviteli tv.) alapján: 8 év
Adattovábbítás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé jogszabályi előírásoknak megfelelően
Workshopon, tanfolyamon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés:
Kezelt személyes adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, az
oktatási azonosító szám, elektronikus levelezési (e-mail) cím, legmagasabb iskolai
végzettségére vonatkozó adat, a képzéssel összefüggő adatok esetében a képzésben részt vevő
személy legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, a képzésbe történő belépésének és a
képzés elvégzésének, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésének
adata, a képzés során történő értékelése és minősítése, a képzéssel összefüggő fizetési
kötelezettsége.

Amennyiben az oktatáson részt vevő személy nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, azt
az Adatkezelőnek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény rendelkezései
értelmében az Oktatási Hivataltól kell igényelnie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere
útján és a kiadott oktatási azonosító számról a képzésben részt vevő személyt tájékoztatnia kell.
Adatkezelés célja: workshop, tanfolyam megszervezése és oktatási tevékenység megtartása a
képzésben részt vevő személy részére
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: szerződés esetén a kiállításától számított 8. év, tanúsítvány esetén a
nyilvántartásának keletkezésétől számított 50. év
Adattovábbítás: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében az
Adatkezelőnek kötelező továbbítania a képzésben részt vevő személyről a Kezelt személyes
adatok pontban megadott adatokat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, a
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül.
A FAR intézményi kezelője:
Név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
e-mail: pest@pest.gov.hu
A FAR működtetője:
Név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
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Adatkezelési tájékoztató
Bereczky Judit e. v., mint Adatkezelő az alábbi adatvédelmi tájékoztatót hozta létre.
Irányadó jogszabályok:


Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)



1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról



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 irányelv hatályon kívül helyezéséről
(GDPR)



2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról.


2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).



A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában
megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet



Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.



2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)



A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehetséges. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és
kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
valamint tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.
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Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek
részére nyújtott szolgáltatások biztosítása, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás. Az
Adatkezelő bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat.
Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat bizalmasan kezeli és gondoskodik az
adatok megfelelő biztonságáról.
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az Adatkezelő az illetékes hatóság részére továbbíthat személyes adatot, amennyiben a hatóság
erre jogszabály vagy jogerős hatósági határozat alapján kötelezi. Az Adatkezelő a személyes
adat továbbításáról az érintett személyt köteles tájékoztatni. Az Adatkezelő az általa kiállított
bizonylaton szereplő személyes adatokat a számvitelről szóló törvényben meghatározottak
szerint kezeli.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok
hitelességéért, megfelelősségéért kizárólag az érintett felel.
Cookie-k, sütik
Az Adatkezelő honlapján a felhasználói élmény növelése érdekében cookie”-k (sütik)
működnek, melyek információkat őriznek meg a honlap használatával kapcsolatban. A honlap
a látogató IP címét, a látogatás időpontját és a látogató által megtekintett tartalmakat rögzíti,
viszont személyes adatot nem tárol. A honlap használata a látogató önkéntes hozzájárulása
alapján történik. A honlapon használt sütik egy idő után automatikusan törlődnek, a honlapra
látogató személy számítógépére kerülő sütiket pedig a látogató bármikor eltávolíthatja.
Szükségszerű sütik: A honlapon való böngészéshez és bizonyos funkciók megfelelő működéséhez
szükséges.
Funkcionális sütik: A honlap funkcionalitásának javításához szükséges.
Teljesítmény sütik: A jobb felhasználói élmény biztosításához, a honlap javításához szükségesek.
A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős sütik: A honlap látogatóinak nyomon követéséhez
(viselkedés, látogatások gyakorisága) szükséges.
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Adatkezelés közösségi oldalakon
Az Adatkezelő elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálon, valamint a Youtube
videómegosztó csatornán. A közösségi oldal használata és azon keresztül az Adatkezelővel
történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett
művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre azon természetes személyek, aki az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon
megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik.
név – azonosítás
e-mail – kapcsolattartás
művelet (pl. értékelés) – válaszadás
Az Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és
így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett a közösségi oldalon
keresztül keresi meg az Adatkezelőt. A közösségi portálokon való jelenlét és az azzal
kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő
megosztása, publikálása, tehát az Adatkezelő marketingje. Az Érintett a közösségi oldal
feltételei alapján önként járul hozzá az adatkezeléshez, így például az Adatkezelő tartalmainak
követésével, kedvelésével.
Az Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videó felvételeket is közzétesz a különböző
eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről
vagy közéleti szereplésről készült felvételekről van szó (Ptk. 2:48 §), az Adatkezelő mindig
kikéri az Érintett hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon
kaphat. Adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére törlésig. Az adatkezelés módja:
elektronikusan, automatizáltan. Az adatok forrása közvetlenül az Érintettől.
Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Youtube adatkezelési szabályzata: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?
hl=hu&ref_topic=9386940
5

A vállalkozó adatai:
Név: Bereczky Judit
Telefon: +36 30 540 9308
E-mail: info@bereczkyjudit.hu
Weboldal: www.bereczkyjudit.hu
Székhely: 1211 Budapest, Ady Endre út 3.
Nyilvántartási szám: 51890751
Adószám: 68539128-1-43
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-138482/2018.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002341
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
E-mail: info@evolutionet.hu
Weboldal: http://domain-tarhely.net/
Adószám: 14992511-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-075023
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