
Adatvédelmi tájékoztató  
 

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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást 

adjuk.  

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:  

bszfelnottkepzo.hu  

 

Az Adatkezelő:  

Név: Baptista Szeretetszolgálat Felnőttképző Központ  

Székhely: 2481 Velence, Fő út 138.  

E-mail: info@bszfelnottkepzo.hu  

Telefon: 06-20-478-6248 

 

1. Az adatkezelés célja  

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:  

- kapcsolattartás, képzésekre történő jelentkezés 

- az oldal látogatási szokások elemzése, az oldal tovább fejlesztésének céljával 

 

2. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) 
 
- 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 vagy GDPR) 
- Az érintett hozzájárulása, mely a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen, 
kötelező. 
 

Hozzájárulás az adatkezeléshez (kapcsolat és jelentkezés űrlap):  

Érdeklődés elküldését biztosító űrlap és képzésekre jelentkezési lehetőséget biztosító 
űrlap esetében: 
A felhasználó érdeklődés, vagy a képzésre történő jelentkezés elküldése előtt kifejezetten 
hozzájárulását adja az általa megadott, a cél megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges személyes adatok kezeléséhez. 



 

Hozzájárulás külső analitikai eszközök esetében: 

Analitikai adatokat kizárólag a felhasználó egyértelmű beleegyezésével gyűjtünk. 

A képernyő alsó sávjában megjelenik az adatkezelés elfogadására felhívó üzenet, 

melynek elfogadásáig (kattintás az “elfogadom” gombra) nem kerül elhelyezésre analitikai 

méréseket biztosító kód, így adatgyűjtés sem történik. 

 

3. Az érintettek köre 

Érdeklődés, jelentkezés elküldését biztosító űrlap esetében: 

A képzésekre jelentkező valamennyi érintett és az oldalon érdeklődés űrlapot 

használó felhasználók. 

 

Külső analitikai eszközök esetében: 

A weboldalt használó felhasználók, akik az oldal alján megjelenő adatkezelési 
tájékoztató sáv „Elfogadom” gombra kattintásával hozzájárulásukat adják a 
további, anonim statisztikai adatkezeléshez. 
 

 

4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok 

Kapcsolat és jelentkezés űrlap: 

vezetéknév, keresztnév, email cím 

Külső analitikai eszközök esetében: 

A weboldal használatával kapcsolatos elemzési és látogatói adatok. 

A weboldal által használatba vett szolgáltatás, (Google Ireland Limited) Google Analytics, 

alapvetően belső cookie-k segítségével állít össze jelentéseket a felhasználói 

interakciókról.  

Analitikai adatokat a felhasználó tájékoztatása mellett, anonim módon gyűjtünk.  

Személyes profilalkotásra alkalmas (kifejezetten ide tartozó „remarketing” adatokat) nem 

gyűjtünk. 

Személyazonosításra alkalmas adatokat az analitikai elemzések során nem gyűjtünk. 

A Google az adatokat a kódolt formátumban tárolja. 

 

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu


5. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók  

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A jelentkezési lapon megadott személyes adatokat az adatkezelő jelentkezést 

kezelő munkatársai kezelhetik. 

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az 

adatokat továbbíthassa adatfeldolgozás céljából partnereinek. 

 

Érdeklődés, jelentkezés elküldését biztosító űrlap esetében: 

A honlaptárhely szolgáltatója biztosítja az adatküldésre alkalmas felület üzemeltetéséhez 

szükséges technikai infrastruktúrát - webszervert. 

Ez az adatfeldolgozás nem terjed ki az adatok tényleges és tényszerű megismerésére, 

kezelésére, kizárólag az adatok tárolását, a tevékenység ellátásához szükséges feladatok 

biztosítását hivatott megvalósítani, gépi formában.  

A személyes adatok tartalma megismerése nem kerül! 

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán Krt. 36. és 

adatainak helye: Európai Unió 

 

A leadott jelentkezés, érdeklődés email formájában érkezik meg az Adatkezelő részére. 

A levelezés kiszolgálását a Magyar Telekom Nyrt.  tárhelyszolgáltató/online szolgáltató 

végzi, így tárolja és fizikailag feldolgozza az adatokat. 

Ez az adatfeldolgozás nem terjed ki az adatok tényleges és tényszerű megismerésére, 

kezelésére, kizárólag az adatok tárolását, a tevékenység ellátásához szükséges feladatok 

biztosítását hivatott megvalósítani. 

Tárhely/levelezőrendszert biztosító szolgáltató neve, és adatainak helye: Magyar Telekom 

Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán Krt. 36. 

Külső analitikai eszközök esetében: 

A már részletezett Google Analitikai eszköz által gyűjtött adatokat a Google Ireland Limited 

(“Google”) dolgozza fel és rendszerezi saját szolgáltatásán belül, majd teszi elérhetővé 

emberi értelmezésre alkalmas formában az Adatkezelő részére. 

Ezen statisztikai, oldallátogatási információkat összegző kimutatások egyéb fizikai külső 

eszközre az Adatkezelő által nem kerülnek. 

Az adatfeldolgozó biztosítja, hogy kizárólag a cél teljesüléséhez elengedhetetlen adatokat 

gyűjt, dolgoz fel. 

Szolgáltatást a Google Ireland Limited (“Google”) biztosítja;  

nyilvántartási szám: 368047, székhelye: 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

 

Általános adatvédelmi irányelveik:  



https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

G Suit irányelvek, biztonsági garanciák: 

https://gsuite.google.hu/intl/hu/security/?secure-by- design_activeEl=data-centers 

 
Továbbá törvényi előírás alapján: 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 

adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi.  

Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő 

nem tehető felelőssé. 

 

6. Az adatkezelés időtartama 

Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:  

a képzésre jelentkezők adatait a Jelentkezés visszavonásáig, vagy az adott képzésre 

történő beiratkozásig kezeljük, ezt követően a honlapon leadott adatok kezelését 

megszüntetjük. 

Legfeljebb 1 éven belül törlésre kerülnek. 

Külső analitikai eszközök esetében: 

Az analitikai adatok tárolását kizárólag a cél megvalósulásához szükséges ideig, és 

formában kerülnek tárolásra. 

A Google Analitikai rendszerében összesítve tárolásra kerülő adatok megőrzésének idejét 

a lehetséges legrövidebb 14 hónapra korlátoztuk. 

Az egyes egyedi látogatások esetén, egyedi munkamenet azonosítók jönnek létre az 

adatok kezeléséhez, ezen munkamenet azonosítók esetében a beállított időkorlát 

maximum 30 perc. 

 

 

7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 

A tárolt adatokat az adatkezelő a tőle telhető legnagyobb alapossággal kezeli. 

Harmadik személynek kizárólag törvényi előírás esetén ad át adatokat, erről az érintett 

felhasználót a megadott elérhetősége/ken egymást követő munkanapokon legalább három 

alkalommal próbálja tájékoztatni. 

Az Adatkezelő korszerű biztonsági alkalmazásokat vesz igénybe a használt szerver 

alapvető biztonságtechnikai szolgáltatásai mellett (DKIM, SPF, SSL/titkosított/ kapcsolat). 

 

Analitikai eredményeink egyéb külső eszközökre történő másolás nem valósul meg.  

A Google az adatokat védett, osztott szervereken, kódolt formátumban tárolja. 

A Google adatvédelmi elveiről, biztonsági intézkedéseiről bővebb információ itt olvasható: 



https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

https://policies.google.com/privacy? 

hl=hu 

 

A Google adatvédelmével kapcsolatos technikai információkról részletesen itt olvashat: 

https://policies.google.com/technologies?hl=hu 

 

Az egyes Google termékek adatvédelmi információit itt találja: 

https://policies.google.com/technologies/product-privacy? 

hl=hu 

 

8. Az érintettet megillető jogok  

• 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 érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

9. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, 
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok 
hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni:  

- postai úton az 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. címen,  

- e-mail útján a info@bszfelnottkepzo.hu e-mail címen,  

- telefonon a 06-20- 478-6248 számon 

 

10. Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5  

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: 

http://www.naih.hu  



Amennyiben az érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást 

kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti állam bírósága előtt 

kell megindítani. 

 

Budapest, 2021. szeptember 27. 

 

 


