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Adatkezelési tájékoztató 

 
A Tájékoztató célja, hatálya 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

(továbbiakban:Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, és a társaság 

adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező 

erővel ismer el. 

A jelen Tájékoztató Honlapon és a 3530 Miskolc, Széchenyi út. 88. szám 1. emelet alatti 

székhelyen olvasható és az ügyfelek, a felnőtt képzésen résztvevők, valamint a társaság 

partnerei által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe 

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” 

vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),  

rendelkezéseit. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő 

megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és 

kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az Adatkezelő elkötelezett tagjai, támogatói és partnerei személyes adatainak védelmében, 

kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Általános tudnivalók 

Társaságunk  tiszteletben tartja és védi a honlap látogatóinak személyes adatait, és mindent 

megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat az elvárható legnagyobb biztonsággal kezelje, 

sértetlenségét biztosítsa és megakadályozza, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik 

személyek tudomására. Személyes adataihoz csak Társaságunk azon munkatársai férhetnek 

hozzá, akik a honlapon, valamint a megkötött adatfeldolgozói, adatkezelői szerződéseken 

keresztül közölt adatok kijelölt adatkezelői, és csak olyan mértékig, ami feladatuk ellátásához 

szükséges. 

Adatok felvétele 

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. 

Társaságunk személyes adatokat azután gyűjt és dolgoz fel, miután a látogató önkéntesen 

hozzájárult az adatkezeléshez. Ezen adatokra (különösképpen a felnőttképzésre és a 

szakképzésre vonatkozó jogszabályok által előírt adatokra) az Ön részére nyújtott 

szolgáltatásaink biztosításához, továbbá jelen Adatvédelmi tájékoztatóban jelzett célok elérése 

érdekében van szükségünk. 

Társaságunk a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes 

adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az 

adatok kezeléséhez való önkéntes és kifejezett hozzájárulást vissza nem vonja. 
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Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése 

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Társaságunknál kezelt adatairól. Szükség esetén 

aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok 

módosítását, továbbá azok adatbázisból való törlését, postai úton vagy e-mailben a következő 

címre küldve:  

info@materiabt.hu  3530 Miskolc, Széchenyi út. 88. 1. em. 

 

Felelősség 

A weboldalt a lehető legnagyobb gonddal készítettük. Ennek ellenére nem tudjuk szavatolni az 

itt található információk hibátlanságát. Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a 

károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a weboldal használatából adódnak, 

amennyiben azokat nem szándékosság vagy súlyos hanyagság okozza. Honlapunkról 

hivatkozások mutatnak olyan internetoldalakra is, amelyeket nem a Matéria Oktatási 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. üzemeltet. A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére a kapcsolódó 

külső linkek tartalmát illetően Társaságunk nem vállal felelősséget. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

• 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, GDPR); 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

• 2000. évi C. törvény - a számvitelről; 

• 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról. 

Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

• képzési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait 

jogi kötelezettség teljesítése és a kapcsolat fenntartása céljából kezeljük; 

• tagság nyilvántartása; 

• munkavállalók és pályázók adatainak kezelése; 

• partnerek és támogatók kapcsolattartói adatainak kezelése; 

• belső adminisztráció; 

• 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott adatkezelés. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 

• a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása - jogalap: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont; 

mailto:info@materiabt.hu
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• kapcsolattartás - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (A partnerek 

munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, 

érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: működés folytonossága.) 

• munkavállalók adatainak kezelése - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok; 

• szerződéses partnerek adatainak kezelése - jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; 

• Marketing tevékenység - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. (Marketing 

tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, 

profilalkotás nem történik); 

• on-line regisztráció - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; 

• tagnyilvántartás - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a 

következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával 

összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, 

a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes 

rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha személyes 

kapcsolatba kíván lépni velünk. 

Regisztráció a Társaság honlapján 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle 

személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan 

szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. 

Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat oktatási központunk szigorúan bizalmasan kezeli 

és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 

A fenti célok megvalósítására oktatási központunk olyan eljárási szabályokat alakított ki, 

melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt 

előírások érvényre juttatására. 

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 

számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 

megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba 

sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során 

(pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a 

másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen 

marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat 

[kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a 

felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.  

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során 

nyújtunk tájékoztatást.  
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A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót ezen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk. E 

tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor 

megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve 

az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja 

meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.    

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), 

címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.  

A személyes adatok kezelésének célja:  

• A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.  

• Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.  

• Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.  

• Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.  

• A honlap használatának elemzése.  

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  

a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhely szolgáltatást végző 

munkavállalói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy 

az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató képzésben résztvevők számára 

 

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy a képző milyen 

adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta 

azokat.  

A Matéria Oktatási Kereskedelemi és Szolgáltató Bt. jelen tájékoztató elkészítésekor 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 
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áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.  

 

1) Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel Amennyiben Ön 

olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és 

további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett) és a képző a 

felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől 

elkérnie és kezelnie:  

- név, születési név, 

 - anyja neve, 

- születési helye és ideje,  

- neme, - állampolgársága,  

- lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,  

- telefonszáma,  

- nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra 

jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, 

- a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele,  

- tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma,  

- a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és 

szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak 

értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia 

megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,  

- támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, 

hangfelvételek, - munkaerő-piaci státusz.  

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. 

Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.  

Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni. Az adataihoz a 

képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, a vizsgaszervező, 

valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció 

esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi 

személyek férhetnek hozzá. A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési 

törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat 

legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 

évig kezelheti.  

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami 

támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a 

képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a 

hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.  

2) Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel Amennyiben Ön olyan 

képzésen vesz részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a 

képzőnek csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikához**, valamint a kapcsolattartáshoz 

elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie:  
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- név,  

- lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,  

- telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím,  

- tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma, - munkaerő-piaci státusz, - legmagasabb befejezett iskolai végzettsége  

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen.  

Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke 

Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs 

csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.)  

Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni. Az adataihoz a 

képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, a vizsgaszervező, 

valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció 

esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi 

személyek férhetnek hozzá. A képző intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó 

személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem 

továbbítja. A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók  

A Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. internet szolgáltatója:  

Név, elérhetőség: 

A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a 

honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb 

fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a 

saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor 

személyes adatokat nem kezelünk.  

Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap 

látogatottságáról.  

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai  

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor 

megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján 

történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell 

megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.  
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A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése 

folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön 

közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, 

az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal 

tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is 

elkérheti.  

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű 

időn belüli kijavítását.  

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha 

arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak 

kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait 

jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak 

kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak 

kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak 

használatát. A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, 

így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.  

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, 

panaszt tehet az illetékes hatóságnál:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , 

ugyfelszolgalat@naih.hu .  

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult 

arra, hogy bírósághoz forduljon. Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, 

megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény 

egy másik intézménynek továbbítsa. Az adatkezelések során nem történik adatai alapján 

automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír 

alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz 

a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság 

szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik. Amennyiben 

Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi 

elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk: Az adatkezelő intézmény megnevezése:  

Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Címe: Miskolc, Széchenyi út. 88. szám 1. emelet  
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Képviseli: Lajtos Ilona Telefon:   

E-mail: info@materiabt.hu Hatályos: 2020. március ….-től *  

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény. ** 

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos 

Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok. A FeFi által 

összeállított tájékoztató csupán csak egy a lehetséges változatok közül. Az ebben foglaltak a 

Rendelet (GDPR) hatályos szövegének tanulmányozás alapján (III. fejezet), a FeFi értelmezése 

szerint kerültek összeállításra. 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés   

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet 

bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre 

bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé tesszük. A 

hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy 

e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. 

Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.  

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-

mail címe. 

A személyes adatok kezelésének célja:  

• Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 

• Reklámanyag küldése  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, 

marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként 

a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett 

hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő 

Számviteli bizonylat 

kiállítása. 

Számla kiállítása 

szolgáltatás 

nyújtásához 

kapcsolódóan. 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont. 

8 év. 
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Hallgatók. Hallgatók 

nyilvántartása. 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont. 

Jogviszony 

fennállása alatt és 

további 5 év. 

Kapcsolattartási adatok. Képzések szervezése. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont. 

1 év 

Hírlevél küldés. Ajánlás, új 

érdeklődők. 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont. 

Hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

maximum 3 évig. 

 

Direkt marketing célú adatkezelés  

 

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám 

címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen 

elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 

2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a 

reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.  

A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a 

természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.  

A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt 

marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok 

nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy 

időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója 

szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.  

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

 

 Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán  

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, https://www.facebook.com/materiabt/ 

linken. 

A közösségi oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson 

alapul. 

Az érintettek köre: azon természetes személyek, akik az adatkezelő közösségi oldalait vagy 

azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik. 

https://www.facebook.com/materiabt/
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A kezelt adatok köre és célja: 

név azonosítás 

e-mail cím kapcsolattartás 

művelet (például 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 történő 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 Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal 

lehetővé teszi. 

Az Adatkezelő közösségi oldalán képeket/videofelvételeket is közzétesz a különböző 

eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről 

vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48. §) az Adatkezelő mindig kikéri 

az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. 

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon 

kaphat. 

Az adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére törlésig. 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan. 

Az adatok forrása: közvetlenül az Érintettől. 

Adatközlés: harmadik fél számára, mint Adatfeldolgozó számára kerül közlésre, e személy az 

…..sz. mellékletben kerül megnevezésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok 

védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem 

végez. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető 

szervezet, mint adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de 

ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltető szervezet lesz.   
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Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja 

az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, 

hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, 

üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

Az adatkezeléssel érintett jogai 

Az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.  

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

(Rendelet 13-14. cikk) 
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Az érintett hozzáférési joga 

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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon.  

(Rendelet 15. cikk).  

 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

(Rendelet 16. cikk). 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

1. 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 a Rendeltben 

meghatározott indokok valamelyike fennáll.  

(Rendelet 17. cikk) 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben 

meghatározott feltételek teljesülnek.  

(Rendelet 18. cikk) 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

(Rendelet 19. cikk) 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a 

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

(Rendelet 20. cikk)  

 

A tiltakozáshoz való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű 

vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik 

fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 

(Rendelet 21. cikk) 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

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. 

(Rendelet 22. cikk) 

 

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  

(Rendelet 23. cikk) 

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(Rendelet 34. cikk) 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha 

az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

(Rendelet 77. cikk) 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság 

nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 

benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(Rendelet 78. cikk) 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 
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Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 

szerinti jogait. 

(Rendelet 79. cikk) 

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

 

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen az 

irodában, illetve adatfeldolgozóinál elhelyezett szerverén találhatók meg. 

Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Társaságunk a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt 

törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 

rendelhetők. 

Társaságunk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 

szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

Az adatkezelő adatai: 
 

Név: Matéria Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 88. szám 1. emelet 

Telephely, adatfeldolgozás helye:  3530 Miskolc, Széchenyi utca 88. szám 1. emelet 

E-mail cím: info@materiabt.hu 

Adószám: 21241855-2-05 

Cégjegyzékszám: 05 06 001818 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: Ny.sz:E-000094/2014 

 

Adatkezelési felelős:  

Adatkezelési email cím: info@materiabt.hu   

Panaszkezelés: 

 

Társaságunk panaszkezelésekor személyes adatot nem vesz fel honlapján. A panaszkezeléshez 

szükséges elérhetőségeket biztosítja, melyen az érintett személy panaszát elküldheti a társaság 

adatkezelésért felelős megbízottjához.  
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Jogorvoslati lehetőség: 

Jogorvoslati lehetőséggel az illetékes miskolci székhelyű bíróságnál, valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36(1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 
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