ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

Az Ön által megadott személyes adatait kezeli:
Az adatkezelő megnevezése: Perfekt Family Bt. (továbbiakban Képző)
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Munkás utca 31.
Cégjegyzékszám: Cg 05-06-015969
Adószám: 22304869-2-05
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008118
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban:
Adatkezelő.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (továbbiakban:
Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az
Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679.
rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő
személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és
osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá
információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.
Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és
magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek
személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól,
mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre
vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel.
Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban
meghatározott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott
szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő
jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltéteket, jogában áll a honlap használatát
felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.
ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Adatkezeléssel kapcsolatos információk:
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében a Perfekt Family Bt. az adatkezelő
(továbbiakban: Adatkezelő).
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi
elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Kiss-Garadnay Ágnes Rita ügyvezető, 3700.
Kazincbarcika, Műszerész utca 7, vagy írjon a perfekt.csj@gmail.com e-mail címre.

Adatkezelő:
Perfekt Family Bt., 3700. Kazincbarcika, Munkás utca 31.

Felelősségi körök:
Összes tevékenység

Adatkezelés célja:
A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzésének és a vizsga teljesítésének előfeltétele,
hogy a vizsgázó a meghatározott személyes adait megadja. Ennek elmaradásának az a
következménye, hogy az Érintett személy nem veheti igénybe a Perfekt Family Bt.
szolgáltatását, mert adatszolgáltatás hiányában az Adatkezelő nem tudja a jogi
kötelezettségét teljesíteni. Ezek teljesítéséhez szükséges a Felnőttképzési szerződés kötése
a vizsgázóval, a bizonyítvány kiállítása, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program részére
adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése, Tűzvédelmi szakvizsga jegyzőkönyv kiállítása
(majd megküldése az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak), szakképzettség és
gyakorlat feltételeinek ellenőrzése, számla kiállításához, stb.
Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni
honlapunkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása.
Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám
szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik.
Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés
átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.
Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható,
például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön
személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor
gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha
nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz,
szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények
megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.
A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak,
naprakészek legyenek.
Az alábbi személyes adatok kezelése és tárolása történik meg:
Név
születési hely,
anyja neve,
lakcím,
adóazonosító jel,
adószám,
állampolgárság,
képzéssel összefüggő adatok (legmagasabb végzettséggel és szakképesítésével
kapcsolatos)
székhely címe (cég esetén). lakcím, levelezési cím
e-mail cím
telefonszám
rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon
megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)
Adatkezelés időtartama:
Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év,
A Perfekt Family Bt. az Ön személyes adatait a Felnőttképzési törvény alapján a
Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi

elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.
A Tűzvédelmi szakvizsga a kiállítási dátumától számított hat évig őrizzük meg a
következő adatokkal: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok kezelésére önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor.
A személyes adatok kezelésének indoka:
A Felnőttképzési törvény hatálya szerinti szervezett képzésen való részvétel.
Adattovábbítás feltételei:
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbítja a következő
területeken tevékenykedő, törvényben előírt hatóságoknak, cégeknek:
adatfeldolgozás
jogi képviselet
könyvelés
BAZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
NAV (számla adatai)
Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
Oktatászervező: Perfekt Family bt oktatói, vizsgabiztosai, adminisztrátor munkatárs
Könyvelő: Nagyné Lőrincz Laura egyéni vállalkozó, Kazincbarcika
Hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatit is
tartalmazó képzési dokumentumokba
Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft.
Webfejlesztő: Lehodesign
Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai közlésére történő felhasználását, joga van mindezt
indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő
részére e-mailben vagy postai levél formájában.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Amennyiben Ön bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt a képző szervezésében,
úgy a képzőnek adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie a Felnőttképzésről szóló törvény
értelmében, tehát a résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az
adatkezelés kötelező.
Adatok megtagadása esetén az érintett nem veheti igénybe a szolgáltatását, mert
adatszolgáltatás hiányában Adatkezelő nem tudja a szolgáltatására vonatkozó jogi
kötelezettségét teljesíteni.
A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása:
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR
rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2/c, telefon: -36
1 391 140, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás:
Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a
hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy Önre
vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR-ben foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz
fordulni.
Az eljárást a Perfekt Family Bt. székhelye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az Ön
szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kel megindítania.

Fogalmak:
Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének
korlátozása céljából történő megjelölése útján

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek
számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges

Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi

Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy

Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.perfektbt.hu weboldalon
és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval


vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt
szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel
felhasználói fiókot hoz létre

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
Adatkezeléssel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:
- 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről (13/B §, 15. §, 21. §.)
- 11/2020 (II.7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
22. §.
- 45/2011 (XII.7.) BM rendelet 6. §, 7. §, 8. § és a 3. melléklet
- 2007. évi CXXVII törv. 169/c §
- ÁFA törvény 169. §

Cookie-k (Sütik) kezelése:
Az Adatkezelő weboldalának működése során cookie-kat használ
- a jelentkezési lap letöltése, ill. az
- elektronikus üzenet elküldés
feltételéül megadott Adatkezelési tájékoztató elolvasásának elismerése esetén.
Az Adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. (A Google
cookie-k használatának információját a https./polcies.google.com/technologies/ads linken
találja.)

