
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 a Vasas Akadémia Kft. üzleti partnerei, hatóságok elérhetőségének 

személyes adatai kezeléséről 
 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a Vasas 
Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az üzleti partnerek, 
hatóságok kapcsolattartói adatival kapcsolatosan biztosítsa a természetes személyek személyes 
adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást.  
 
I. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók 
 
Adatkezelő: 
 
Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 58. 
Cégjegyzékszám: 01-09-940733 
Telefon: +3620/378-48-80 
E-mail: info@vkla.hu 

Honlap: www.vkla.hu 

 
Adatfeldolgozók: 
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  
 
II. Alapfogalmak 
 
A GDPR értelmében „személyes adat”:  
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
A „címzett” fogalma:  
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel 
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 
III. Az adatkezelés célja, jogalapja, tárolás időtartama, kategóriái és forrása 
 

Adatkezelés célja Kezelt adatok 
kategóriái 

Adatkezelés 
időtartama 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok forrása 

Szervezeti 
egység szintű 
nyilvántartás 
üzleti partnerek, 
hatóságok 
elérhetőségének 
biztosítására. 
Rögzítés, 
tárolás, 
felhasználás, 
törlés. 

Név, Munkahely, 
Beosztás, 
Elérhetőségi 
adatok, Postázási 
cím, 
Telefonszám, E-
mail 
cím 

Jogviszony 
megszűnését 
követő 
5 év 

Jogos érdek. 

Az adatkezelő 
szervezeti 
egységein belül, 
illetve ahhoz 
kapcsolódóan 
kívülről munkát 
végző személyek 
a munkavégzés 
során a 
szerződéses 

Más adatkezelő: a 
szerződő fél, ill. 
hatóság, mint 
adatkezelő, 
vagy közvetlenül 
az érintett. 



 
partnereket, 
projekttagokat és 
az illetékes 
hatóságok 
ügyintézőit 
könnyen elérjék, 
a kommunikáció 
gördülékeny 
legyen. 
Alapadatokon 
felül hozzájárulás. 

 
A táblázatban foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén 
múlik.  
 
Amennyiben a táblázatban foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a táblázatban jelölt 
személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat: 
 

 adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének 
lehetetlenné válása 

 adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása 

 adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása 
 
IV. Ki ismerheti meg a személyes adatokat?  
 
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg 
feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az 
ügykezelés érdekében.  
 
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek 
számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában 
bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait 
tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett 
személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.  
 
Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes 
adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 
 
V. Az érintettek jogai, a jogok gyakorlásának módja, jogsértés esetén a jogérvényesítés 
eszközei 
 
Hozzáférés 
 
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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 



 
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben 
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek a érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Törlés és korlátozás 
 
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 az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 



 
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
Jogok gyakorlása 
 
Az érintett a fenti jogait a Munkáltató a jelen Tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségére 
küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A Munkáltató a 
megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 hónapon belül megválaszolja. 
 
Jogorvoslati lehetőségek 
 
Az érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén - panasszal élhetnek 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: 

 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 
 

Továbbá, az érintettek az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben 
bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek - választásuk szerint – az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt. 
 
V. Vegyes rendelkezések 
 
A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2020. július 07. napjától hatályos. 

 

http://www.naih.hu/

