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Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2018. május 25. 
 
A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Jelen dokumentumban 
szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási 
folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött 
információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt arról, hogy 
milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme 
és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében. 

1. Bevezetés 
A Scademy Ltd.(székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8f.); adószám: 24876535-2-43; 
cégjegyzékszám: 01-09-187164) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenysége során 
Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató 
tartalmát. 
Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan a partnerek, ügyfelek, ügynökségek, az 
oktatás résztvevői, a https://scademy.com weboldal látogatói, érdeklődők, állásajánlatra 
jelentkezők, feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek és adott esetben a 
tevékenység címzettjeinek (a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adatait kezeli. Az 
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott 
szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. 
A Scademy Ltd. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes 
adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat 
kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott 
tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai illetve statisztikai kimutatások készítéséhez 
használja fel. 
Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk. 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre 
tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett 
https://www.scademy.com weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan 
megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos 
Tájékoztató egy példányát. 
 
Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal: 

 Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 
 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 rendelet 



hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); 
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 
 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 

5:61.§-a; 

1.1. Az Adatkezelő adatai 

Scademy Ltd. 
Székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8f 
Képviseli: Hornák Zoltán, ügyvezető igazgató  
Cégjegyzékszám: 01-09-187164 
Adószám: 24876535-2-43 
E-mail: info@scademy.com  
Telefon: +36 1 205 3098 
Adatvédelmi felelős neve: Cseh Andrea 
Adatvédelmi felelős elérhetősége: +36 1 205 3098 

2. Az Adatvédelem alapfogalmai 

2.1. Személyes adat 

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, szám, helymeghatározó 
adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján 
azonosítani lehet; 

2.2. Hozzájárulás: 

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú 
tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását. 

A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási 
nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az 
érintett adatait a nyilvántartásából. 

Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján 



történő hozzájárulása képezi. 

2.4. Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

2.5. Adatkezelés 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is; 

2.6. Adattovábbítás 

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

2.7. Nyilvánosságra hozatal 

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

2.8. Adattörlés 

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

2.9. Adatzárolás 

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, 
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 
lehetetlenné tétele; 

2.10. Adatmegsemmisítés 

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

2.11. 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; 



2.12. Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 

2.13. Harmadik személy 

Az a 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; 

2.14. EGT-állam 

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és 
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes 
állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

2.15. Harmadik ország: 

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

2.16. Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan 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. 

2.17. Biometrikus adat 

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden 
olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy 
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a 
daktiloszkópiai adat. 

2.18. Egészségügyi adat: 

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes 
adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi 
állapotáról. 

2.19. Biztonsági esemény 

Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt 
adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására 



2.20. Bizalmasság (titkosság) 

Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) 
részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális. 

2.21. Magánterület közönség számára nyilvános része 

Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető. 
Idetartoznak a közterület azon részei is, amelyek valamely polgári-jogi jogügylet, különösen 
bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jutnak a személy- és vagyonvédelmi 
tevékenység folytatására megbízó, természetes vagy jogi személy birtokába, feltéve, ha: 

a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet 
folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen 
kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy; 

b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség 
ingóságainak elhelyezésére szolgál. 

2.22. Profilalkotás 

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére 
vagy előrejelzésére használják. 

2.23. Sértetlenség 

Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami 
biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják 
meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak. 

2.24. Szabályzat 

Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata. 

2.25. Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer 

Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon 
telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszerek. Idetartoznak továbbá a rögzítés 
nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő 
elektronikus megfigyelőrendszerek (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszerek, a 
betörésjelző rendszerek, a távfelügyeleti rendszerek, az adat- és informatikai védelemre 
irányuló biztonságtechnikai rendszerek, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy 
fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldások. 

2.26. Vendég 



Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó 
természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával. 

2.27. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása 

Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a 
kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból 
annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban 
bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának 
rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül 
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne 
semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes 
adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben 
megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését 
kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot 
meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett 
adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, 
amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a 
munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából 
adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen 
dokumentumban tájékoztatja az érintetteket. 

2.28. Tiltakozás 

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

3. Adatvédelmi alapelvek 
A személyes adatok: 
 
    a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 
    b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
 
    c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
 
    d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést 



meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
 
    e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak 
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 
 
    f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 
bizalmas jelleg”). 
 
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra 
vonatkozó személyes adatokat. 

4. Az adatkezelés részletes szabályai 
Az adatokhoz hozzáférők köre: 

 az Adatkezelő munkatársai; 
 az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai; 
 egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által 

törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában; 
 a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő 

cég munkatársai; 
 egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján. 

 
Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa 
kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen 
Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy 
tudomására. 
 
Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk 
gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az 
Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák 
harmadik személy tudomására. 
 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 



4.1. Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése 

Az adatkezelés célja 
Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott 
adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, 
vagy az érintett számára szükséges információkat. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja 
Az Érintett személyes adatai: 

 Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás 
 Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás 

 A kapcsolatfelvétel témája 
 A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. 
Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, 
Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben 
kérhetik személyes adataik törlését. 

4.2. Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő az ügyfelek ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek 
személyes adataihoz. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja 

 Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás 
 Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás 
 Telefonszám: kapcsolattartás 
 Ügyfél ügyének kezeléséhez tartozó információk. 

 
Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
 
Az adatkezelés időtartama  
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év 
múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli 
Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való 
kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.  



4.3. Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység, 
telefonhívásos megkeresés 

A Scademy Ltd. a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy 
ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára 
hírlevelet küld. 
 
Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő a feliratkozók részére postai úton promóciós anyagokat, postai csekkeket 
juttat el, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi 
üzeneteket küld, illetve telefonon információkat juttat el például tevékenységével, 
rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban 
azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, 
telefonszámukat. 
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az 
üzenetben lévő linkre kattintva. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges 
- személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további levelekkel nem keressük meg az 
Érintettet.  
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

 Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás 
 Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás 
 Munkahely megnevezése: azonosítás, kapcsolattartás 
 Beosztás: azonosítás, kapcsolattartás 
 Postacím: azonosítás, kapcsolattartás 
 Születési dátum: azonosítás 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás 
 Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Ügyfélkapcsolat fennállása esetén az adatkezelő jogos érdeke, egyéb esetekben az érintett 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
 
A jogos érdek megnevezése: 
A közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás célú megkeresés jogos érdeken alapuló adatkezelés. 
 
Érintettek kategóriái 
Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, 
jogi személyek természetes személy kapcsolattartói. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. 
Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, 
Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben 
kérhetik személyes adataik törlését. 



4.4. A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) 
kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő https://www.scademy.com weboldalán elérhető szolgáltatásai egyedi 
azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) 
számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az 
annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google 
Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. 
Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, 
böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket 
bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak Az Adatkezelő honlapjának a továbbfejlesztéséhez, 
statisztika készítéséhez használjuk fel. 
A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató 10. pontjában 
ismertetjük. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja 

 Az Érintett (a https://www.scademy.com weboldal használója): 
 IP-címe: azonosítás 
 operációs rendszere: statisztikai felhasználás 
 böngészője: statisztikai felhasználás 

 Látogatás időpontja és időtartama, 
 Cookie elfogadásának időpontja: azonosítás 
 Cookie elfogadásának a ténye: a hozzájárulás megerősítése 
 Felkeresett oldalak: statisztikai felhasználás 
 Felkeresett oldalak látogatásának időtartama: statisztikai felhasználás 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,). 
A cookie-k használatát a látogató az adott honlap kezdőlapján megjelenő felugró ablak 
segítségével, a ”Rendben” gombra kattintva hagyhatja jóvá. Az Adatkezelő honlapjának 
meglátogatásával és a cookie elfogadásával elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, 
ha nem regisztrált az Érintett. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. 
Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, 
Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben 
kérhetik személyes adataik törlését. 

4.5. Facebook 

A Scademy Ltd. elérhető a Facebook közösségi portálon. 
Az Adatkezelő Facebook oldalán - https://www.facebook.com/scademyltd - a „tetszik”/”like”- 
linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok 
publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az 
Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az 



Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák. 
 
Az adatkezelés célja 
 

 Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon 
Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és 
így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste 
meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt. 
 

 Információk megosztása, terjesztése 
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos 
adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, 
publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb 
lehetőségekről. 
 
Az Adatkezelő https://www.facebook.com/scademyltd közösségi oldalán szöveges 
tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az 
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja 
más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a 
Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon 
történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült 
felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a 
képek közzététele előtt. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges 
 Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges 
 Érintett küldött üzenete: a kapcsolattartás megvalósulásának része 
 Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás, stb.) 

 
Az adatkezelés jogalapja 
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a https://www.facebook.com/scademyltd oldal 
használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a 
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes 
hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön 
adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi 
oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák. 
 
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján - 
https://www.facebook.com/legal/terms  - található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból 
kaphat. 
 
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő 
https://www.facebook.com/scademyltd oldalán közzétett tartalmainak követésével, 
kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon 
közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat 
fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját 



üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, 
továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő 
hírfolyamokat. 
 
Az érintettek köre 
Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a 
https://www.facebook.com/scademyltd oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként 
követik, megosztják, kedvelik. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az érintett leiratkozásáig, kérésére törlésig. 
 

4.6. Youtube videók használata 

Az adott weboldal az adatkezelő hirdetéseihez és videói lejátszásához a Youtube 
beágyazott funkcióit használja. 
 
Az adatgyűjtés célja: 
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy 
magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 
 
Amikor a Látogató elindítja egy beágyazott Youtube videó lejátszását, egy rövid számsorból, 
vagy karakter sorból álló program (cookie/süti) kerül telepítésre az eszközén, amely 
információkat gyűjt a felhasználó szokásairól. Tájékoztatjuk, hogy e tekintetben a Youtube 
(illetve tulajdonosa a Google) önálló adatkezelés végez. Az összegyűjtött információk többek 
között statisztikák készítésére szolgálnak, amelyek célja a felhasználóbarát működés 
elősegítése és a visszaélések megakadályozása. 
 
A kezelt adatok köre: 
A Youtube közösségi oldalakon a regisztrált felhasználónév, illetve a felhasználó nyilvános 
profilképe. 
 
Az érintettek köre: 
Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta”, „kommentelte”, 
vagy más interakciójával érintette az Adatkezelő publikált tartalmait. 
 
Az adatkezelés jogalapja: 
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon 
 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a jogosult adatkezelők 
személye: 
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról 
az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon  
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A Youtube 
adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linken találhat: 
https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy  



4.7. Ajánlatkérés teljesítése 

Az adatkezelés célja  
Az ajánlatkérés teljesítése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő pontosabb 
szolgáltatást tud biztosítani. Az adatkezelés célja az Érintett által igényelt ajánlat 
elkészítése, az ehhez szükséges felmérések, vizsgálatok elvégzése. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Viszonteladó/Ügynökség adatai: azonosítás, kapcsolattartás. 
 Megrendelő neve: azonosítás, kapcsolattartás. 
 Kapcsolattartók adatai: azonosítás, kapcsolattartás. 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás. 
 Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja. 

 
Az adatkezelés jogalapja  
Szerződés keretében készített ajánlat esetén szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont), szerződéskötést megelőzően a kapcsolattartó számára készített ajánlat 
esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 
 
A jogos érdek megnevezése 
A megfelelő tájékoztatás az üzleti lehetőségekről az Ügyfél vagy annak kapcsolattartója 
részére elengedhetetlen az ajánlatadás sikerességéhez. Kapcsolattartás az ajánlatkérővel. 
 
Érintettek kategóriái: 
Az ajánlatkérő viszonteladó/ügynökség, illetve a megrendelő természetes személyek, jogi 
személyek kapcsolattartói. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően a személyes adatokat statisztikai 
céllal tároljuk tovább, amennyiben nincs keretszerződés, az ajánlat kérőjének a személyes 
adatait 5 éven belül töröljük. Megrendelés esetén a szerződéses jogviszony adatkezelései a 
kapcsolódó pontokban megfogalmazottak szerint történik. 

4.8. Az oktatás teljesítésében részt vevő alvállalkozók 
kapcsán kezelt adatok 

A Scademy Ltd. tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző 
trénereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével. 
 
Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, 
illetve részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Személyes közreműködő vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás 
 Személyes közreműködő keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás 



 Telefonszám: kapcsolattartás 
 Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): 

szerződés teljesítése 
 Kapcsolattartó adatai: azonosítás, kapcsolattartás 
 Aláírás: hitelesítés, azonosítás 
 Vízum azonosító: azonosítás, utazások szervezése, zökkenőmentes lebonyolítása 
 Útlevél száma: azonosítás, utazások szervezése, zökkenőmentes lebonyolítása 
 Beszélt nyelvek, munkavégzés nyelve: angol, magyar 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év 
múlva zároljuk. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli 
Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való 
kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az 
adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel 
kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított 
számlán szerepelnek. 

4.9. Ügynökségi, viszonteladói keret-megállapodáshoz 
kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelőnek és a Viszonteladó személyes közreműködőjének lehetősége van keret-
megállapodást kötni egymással. A keretmegállapodás mellékletét képezi egy fizetési 
megállapodás, valamint egy kezesi szerződés. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai a keretmegállapodás és a 
fizetési megállapodás vonatkozásában 

 Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás, 
 Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, 
 Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás, 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, 

igényérvényesítés 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás, 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó info@scademy.com címe: azonosítás, 

kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, 

továbbá a számlázás célját szolgálja. 
 Cégnév: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás 
 Cégjegyzékszám: szerződés teljesítése, számlázás 
 Adószám: szerződés teljesítése, számlázás 
 Székhely: szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás 



 Pénzforgalmi számlaszám: számlázás 
 Kapcsolattartó adatai: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás  

 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Anyja neve: azonosítás, 
 Születési hely, idő: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 

 
Az adatkezelés jogalapja (keretmegállapodás és a fizetési megállapodás) 
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
 
Az adatkezelés időtartama (keretmegállapodás és a fizetési megállapodás) 
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év 
múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli 
Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való 
kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az 
adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel 
kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított 
számlán szerepelnek. 

4.10. Gépjármű adatok megadása 

Az adatkezelés célja 
A regisztrált Érintettnek lehetősége van megadnia a gépjárművének az adatait parkolóhely 
biztosítás és esetleges költségek elszámolása kapcsán. Az egyeztetés írásban történik, a 
gépjárműadatok megadásakor az Érintett megkapja a szükséges adatvédelmi tájékoztatást 
és az adatok elküldésével hozzájárul azok kezeléséhez. 
 
Az adatkezelés jogalapja  
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,). 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja 
Az Érintett vezetési okmányának az adatai: 

 Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Születési idő: azonosítás, igényérvényesítés 
 Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Jogosítvány azonosító: igényérvényesítés 
 Jogosítvány lejáratának dátuma: azonosítás, igényérvényesítés 

 
A regisztrált Érintett gépjárművének az adatai: 

 gyártója: azonosítás, elszámolás. 
 típusa: azonosítás, elszámolás. 
 évjárata: azonosítás, elszámolás. 
 motorja: azonosítás, elszámolás. 
 rendszáma: azonosítás, elszámolás. 

 



Az adatkezelés időtartama  
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás 
megadását követő 5 év múlva törlésre kerülnek a személyes adatok. Az Érintettek bármikor 
visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, Nádorliget u. 8f., 
elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben kérhetik személyes 
adataik törlését. 

4.11. Gyakorló platform biztosítása a képzésen részt vevők 
részére 

Az adatkezelés célja 
Az Érintettnek (weboldal használója) lehetősége van igénybe vennie az Adatkezelő által 
biztosított, gyakorlásra szolgáló Avatao platform szolgáltatásait. A platform használatára 
szolgáló „30 napos Prémium csomag” meghívót az Avatao platform küldi el az Érintettek 
részére, az adattovábbítás során hozzájuk került adatok alapján. Az oktatóknak és az 
Adatkezelőnek lehetősége van a képzésen részt vevők tevékenységének monitorozására. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Résztvevő teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Résztvevő e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A 
meghívólevél kézbesítését követő regisztrációs folyamatban az Adatkezelő vesz részt, nem 
tárol vagy kezel további adatokat. Az Avatao további használata kapcsán a Scademy Ltd. és 
munkatársai nem férnek hozzá újabb adatokhoz. A platform üzemeltetője független, külön 
adatkezelő, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési 
dokumentumok tartalmazzák. 
 
Érintettek kategóriái 
A Scademy Ltd. képzését sikeresen elvégző természetes személyek. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év 
múlva töröljük. 

4.12. Megrendelés, megállapodás, képzési szolgáltatás 
teljesítése 

Az adatkezelés célja 

A megrendelés alapján képzési megállapodás az Érintettel vagy annak képviselőjével, majd 

a szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés célja az, hogy az Érintett (vagy annak személyes 

közreműködője): 

 igénybe vehesse a megrendelt szolgáltatást, 
 megkaphassa a teljesítés kapcsán elkészülő teljesítésigazolásokat, illetve a képzés 



sikerességét tanúsító okleveleket (certificate). 
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a szerződő fél más Érintett(ek) személyes adatait 

is meg kívánja adni, külön kell nyilatkoznia az adatok megadásával kapcsolatban. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont), az elévülési időtartam alatt: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont). A megrendelés esetleges egyéb kedvezményezettjéhez tartozó adatok kezelését az 
Elkertv. 13/A. § (1) és az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szabályozza, a kapcsolódó 
jogsérelmekről pedig a Ptk 6:11. § (1) és Ptk. 6:14 § (1) paragrafusai rendelkeznek. 
 

Jogos érdek megnevezése 
Az ügyfél tájékoztatása a megrendeléssel, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban, 
illetve magának a szerződésnek a teljesítése. Az elévülési időtartam alatt, illetve jogsérelem 
esetén igényérvényesítés. 
 
Érintettek kategóriái 
Az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek, valamint az ügynökségek, 
viszonteladók, azaz a jogi személy típusú ügyfelek természetes személy kapcsolattartói. 
 
Személyes adatok kategóriái 

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok. 

 Érintett szerződő fél (illetve képviselőjének) 

◦ teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés 

◦ születési neve: azonosítás, 

◦ születési helye, ideje: azonosítás, 

◦ anyja neve: azonosítás, 

◦ lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás 

◦ aláírása (jelenléti íven): azonosítás, hitelesítés 

 Egyedi oklevél azonosító: hitelesítés 

 Résztvevő 
◦ teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, tanúsítás, igényérvényesítés 
◦ e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, 
◦ telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás, 

 Cégnév: a viszonteladói szerződés alapját képezi, az azonosítás, szerződés 
teljesítése, számlázás, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás 
célját szolgálja. 

 A képviseletre jogosult ügynök, illetve ügynökségi kapcsolattartó 
◦ neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
◦ telefonszáma: kapcsolattartás, 
◦ e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 

 Elvégzett kurzus neve: azonosítás, tanúsítás, 
 Teljesítés dátuma: azonosítás, tanúsítás, 



 Képző neve: tanúsítás, 
 Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, 

továbbá a számlázás célját szolgálja. 
 Egyéb, a teljesítéssel összefüggő adatok: a ügynökségi, viszonteladói szerződés 

alapját képezi, szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 

Tárolás időtartama 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év 

múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli 

Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való 

kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az 

adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel 

kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított 

számlán szerepelnek. Az Ügyfél által megadott egyéb személyek adatait csak addig 

kezeljük, ameddig az a szolgáltatás nyújtása kapcsán szükséges, ugyanakkor az Ügyfél által 

más személyek kapcsán megadott személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot az 

Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. 

 

Az adatok továbbítása 

A képzésekben résztvevő Érintettek adatainak továbbítása a munkaadó felé, a 

szerződéskötésben közreműködők felé, illetve az oktatás elvégzésének igazolása a képzés 

teljesítésének nyilvántartása, illetve igazolása céljából. 

 

Az adatok továbbításának célja 

Az egyes tanfolyamokat (szinteket) elvégzett hallgatók pontos nyilvántartása; a tanfolyamok 

elvégzését igazoló oklevelek kiállítása és megküldése a képzésekben részt vevőknek; a 

képzéshez kapcsolódó nyilvántartás vezetése. 

 

Az adatok továbbításának jogalapja 

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése (GDPR. 

6. cikk (1) bekezdés b,). 

4.13. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással 
kapcsolatban. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás 



 Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás 
 Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, 

igényérvényesítés 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó info@scademy.com címe: azonosítás, 

kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 Panasz tartalma: azonosítás, kapcsolattartás 

 
Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) 
bekezdése. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli. 

4.14. Teljesítmény mérésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő által biztosított oktatás során a résztvevőknek lehetőségük van értékelniük az 
oktatás, illetve a szolgáltatás minőségét. Az értékelést anonim módon, tehát csak az 
értékelésre vonatkozóan is ki lehet tölteni. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Értékelő vezetékneve: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges  
 Értékelő keresztneve: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges  
 Értékelő e-mail címe: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges 
 Oktató vezetékneve: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges  
 Oktató keresztneve: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges 
 Értékelés dátuma: azonosítás, statisztikai cél 
 Értékelés: elégedettség mérés, statisztikai cél 

 
Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
 
Az adatkezelés időtartama  
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. 
Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, 
Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben 
kérhetik személyes adataik törlését. 

4.15. Munkaerő felvétel, munkavállalók jelentkezésének 
fogadása 

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett 



állásra. 
 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

 Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás 
 Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás 
 Önkéntesen megadott személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy 

kiválasztásához lehet szükséges 
 Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen 

megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet 
szükséges. 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
 
Az adatkezelés időtartama 
A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő 
tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az 
adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a 
kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az 
adatkezelés célja, hogy az Érintett az Adatkezelő későbbi pályázatain egyszerűsített módon 
részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 5 éves időtartamra teszi lehetővé a 
személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok anonimizálásra kerülnek. 
Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak 
megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül anonimizáljuk, az önéletrajzokat 
megsemmisítjük. 
 
Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, 
Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben 
kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt 
művelet ésszerűen kivitelezhető. 

4.16. Rendezvények szervezése, dokumentálása, a 
nyilvánosság tájékoztatása 

Az adatkezelés célja 
Belső és nyilvános rendezvények szervezése, dokumentálása, az eseményeken fotó- és 
videófelvételek készítése, és ezek publikálása a szervezet, valamint egyéb, nyilvános 
médiumok felületein. 
 
A kezelt adatok köre,az adatkezelés részletes céljai 

 Résztvevő teljes neve: azonosítás, amennyiben az esemény regisztrációhoz, 
jelentkezéshez kötött, kapcsolattartás 

 Résztvevő e-mail címe: azonosítás, amennyiben az esemény regisztrációhoz, 
jelentkezéshez kötött, kapcsolattartás 

 Fénykép, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása 
 Videófelvétel, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása 



 
Az adatkezelés jogalapja 
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pont), amennyiben az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött. 
 
A személyes adatok címzettjei 
A rendezvény lebonyolítása kapcsán igénybe vett adatfeldolgozók, illetve az azok által 
meghatározott személyek. 
 
Az adatkezelés időtartama 
Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eseményen való regisztráláshoz 
kötötte, a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az 
Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1117 Budapest, 
Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címre küldött üzenetükben 
kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt 
művelet ésszerűen kivitelezhető. 

4.17. Képzési igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

A sikeres képzés elvégzéséről igazolás kiadása az érintett, annak képviselője, vagy az 

oktatást megrendelő munkavállaló részére. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,) 

 

Személyes adatok kategóriái 

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok. 

 Érintett szerződő fél teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés 

 Aláírása (jelenléti íven): azonosítás, hitelesítés 

 Oklevél, igazolás azonosítója: azonosítás, hitelesítés 

 Oklevél kiállítójának neve: azonosítás 

 Oklevél kiállításának dátuma: azonosítás 

 Tudásszint értékelése: hitelesítés 

 

Tárolás időtartama 

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig.  

 

Az adatok továbbítása 

A képzésekben résztvevő érintettek oklevelének, a kiállított igazolásnak a továbbítása a 

munkaadó felé, a szerződéskötésben közreműködők felé. 

 



Az adatok továbbításának célja 

Az egyes tanfolyamokat (szinteket) elvégzett hallgatók pontos nyilvántartása; a tanfolyamok 

elvégzésének igazolása. 

 

Az adatok jogalapja 

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,). 

4.18. Pénzügyi bizonylat, számla kiállítása 

Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli az Érintettel (alvállalkozó vagy annak személyes 

közreműködője) kapcsolatos bizonylatok, számlák kiállításához. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,). 

 

Személyes adatok kategóriái 

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok. 

 Érintett teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés 

 Érintett címe: azonosítás, kapcsolattartás,  

 Adószám: azonosítás 

 Számlán szereplő egyéb adatok: azonosítás 

 

Tárolás időtartama 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 8 év 

múlva töröljük. 

4.19. Eszközbeszerzés, szolgáltatás megrendelése 

Az adatkezelés célja 
A szükséges berendezések, eszközök és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése, 
megrendelése. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
Szerződés teljesítése, számlázás esetében jogi kötelezettség teljesítése, az elévülési 
időtartam alatt, illetve a kapcsolattartás során: jogos érdek. 
 
A jogos érdek megnevezése 
Kapcsolattartás esetén az ügyfél kapcsolattartón keresztüli megfelelő tájékoztatása. Az 
elévülési időtartam alatt igényérvényesítés.  
 



Érintettek kategóriái 
Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyek, jogi személy 
ügyfelek természetes személy kapcsolattartói, a szállítást, a beüzemelést végző 
közreműködők adatai. 
 
Személyes adatok kategóriái 

 Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás, 
 Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás, 
 Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás, 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, 

igényérvényesítés 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás, 
 A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó info@scademy.com címe: azonosítás, 

kapcsolattartás, igényérvényesítés 
 
Tárolás időtartama 
A szerződés hatálya, illetve azt követően a polgári jogi elévülés időtartama (5. év utolsó 
napja). Számlaadatok esetében a számla kiállítását követő 8. év december 31. napja. A 
számlaadatok vonatkozásában a jogi kötelezettség alapja a 2007. évi CXXVII.tv.159.§-a, 
169.§-a, a 2000. évi C.tv. 166-169.§-a. 

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek, 
adattovábbítás 

Az Adatkezelő egye törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett 
adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok 
elvégzéséhez. 

5.1. Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei 
között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az 
Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a 
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint 
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat 
az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az 
alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. 
 
 

Az adatfeldolgozók neve és 
elérhetősége 

Az adatfeldolgozás során 
ellátott tevékenység 



Navision Support Online Kft. 
Cím: 1039 Budapest, Viziorgona utca 4. 
10. em. 98. 
Telefonszám: +36 1 442 4567 

A számlázáshoz szükséges adatokhoz, 
megrendelésekhez; a könyveléshez, így az 
üzleti vagy egyéb tranzakciókhoz, 
ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokhoz, 
megállapodásokhoz; a bérszámfejtéshez, 
egyéb HR jellegű feladatok elvégzéséhez és 
az ezeken kezelt személyes adatokhoz fér 
hozzá az Érintett munkavállalók és üzleti 
partnerek kapcsolattartóinak személyes 
adataihoz. 

Hajtás Pajtás Kft. 
Cím: 1074 Budapest Vörösmarty u. 20. 
E-mail: kapcsolat@hajtaspajtas.hu 

Feladata az Adatkezelő által adott szállítási 
adatok alapján a termékek kiszállítása. 
Az Adatkezelő által a kezelt szállítási adathoz 
fér hozzá.  

HelloVoip Kft. 
Cím: 2230 Gyömrő, Határ utca 4/A. 1. ép. 
2. lház. 
E-mail: dk@tel.co.hu 

Az ügyfélszolgálati telefonközpont 
üzemeltetését végzi el. 

Hornák Bence e.v. 
Cím: 1033 Budapest, Szérűskert utca 19. 
E-mail: hornak.bence@gmail.com 

Az vállalatirányítási rendszer (ERP) 
üzemeltetését végzi el, a munkavállalók 
és üzleti partnerek kapcsolattartóinak 
személyes adataihoz fér hozzá. Üzleti 
folyamatokhoz kapcsolódó személyes 
adatokat tárolja. A Scademy Ltd. 
weboldalának üzemeltetése kapcsán a 
látogatók, és regisztrált ügyfelek személyes 
adataihoz, látogatási adataihoz fér hozzá.  

Müllner Zoltán e.v. 
Cím: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes 
utca 19. 
E-mail: zoltan@mullner.hu 

A Scademy Ltd. informatikai ügyviteli 
rendszerének üzemeltetése kapcsán a 
munkavállalók és üzleti partnerek 
kapcsolattartóinak személyes adataihoz fér 
hozzá. Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó 
személyes adatokat tárolja. A Scademy Ltd. 
weboldalának üzemeltetése kapcsán a 
látogatók, és regisztrált ügyfelek személyes 
adataihoz, látogatási adataihoz fér hozzá. 

Amazon Web Services EMEA SARL 
Cím: 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg 
Kapcsolat: 
https://aws.amazon.com/contact-us/  

Feladata az Adatkezelő által kezelt 
adatállományok tárolásának biztosítása. Az 
Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján 
kezelt összes személyes adathoz 
hozzáférhet. 

Google Magyarország 
Cím: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem 
útja 26-28,  
https://gsuite.google.hu/intl/hu/support  

A Scademy Ltd. elektronikus 
levelezőrendszerének és egyéb üzleti, 
kommunikációs alkalmazásainak (G Suite) 
üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és 
üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes 
adataihoz, levelezéséhez fér hozzá.  

Avatao 
+36 70 886 1337 
sales@avatao.com 

A képzési csomag keretében biztosított 
online IT-biztonság oktatási platform 
működtetője, a regisztráció során hozzáfér a 
tréninget sikeresen elvégző Érintettek 
nevéhez, e-mail címéhez.  



A tréningek értékesítésében részt vevő 
ügynökségek, tanácsadók.  

Az Ügyfelek, azaz az oktatást megrendelő 
kapcsolattartók adataihoz fér hozzá az 
értékesítési folyamat során. 

Az Adatkezelővel együttműködő trénerek, 
oktatók. 

Az Ügyfelek, azaz az oktatást megrendelő 
kapcsolattartók ás az oktatásban részt vevő 
személyek adataihoz fér hozzá az 
értékesítési folyamat során. 

Ober Bank 
Cím: 1062 Budapest, Váci út 1-3 West 
End 
Email: bp@oberbank.hu  
 

Az Adatkezelő online tranzakciói kapcsán 
biztosítja a szükséges fizetési 
szolgáltatásokat. 

 

6. Adatbiztonsági intézkedések 
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai 
Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el. 
 
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága 
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  
 
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan 
nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen 
megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy 
számára. 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR 
vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a 
GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban 
összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. 

7.1. Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 
 az Érintett személyes adatok kategóriái; 
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük 



vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

 valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 
 ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 
 automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen 
várható következményekkel jár. 

 
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett 
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő 
garanciákról. 
 
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére 
bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles 
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 
Érintett másként kéri. 

7.2. A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az 
Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a 
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

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

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre 
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 
vagy más módon kezeltük; 

 az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
 a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy 
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 



Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés 
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 
hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 

 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően 
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok 
pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

 már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

 vagy 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 a 7.4.1. bekezdés alapján 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 adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet. 
 



7.5. 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 közöltük, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére 
tájékoztatjuk e címzettekről. 

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre 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 Adatkezelő, ha: 

 az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
 az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett 
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 

7.7. A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben 
az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik. 
 
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan 
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki 
előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha 
az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 



7.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való 
jog 

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti 
jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 
391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési 
gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei 
tartalmazzák. 

7.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság 
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt kell megindítani. 

7.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR 
szerinti jogait. 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt 
is. 
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt. 

8. Gyermekekkel kapcsolatos információk  

Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 18 év alatti személyekhez tartozó 
személyes adatokat. Mindazonáltal az adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel 
ahhoz, hogy minden vele kapcsolatba kerülő személy valódi életkorát, valós jogosultságát 
illetve nyilatkozatának valódiságát ellenőrizhesse, így a felhasználó, illetve a felette szülői 
felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 
jogszabályoknak. 

Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, 
ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben 
haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről. 



Kérjük, közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul 
bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken 
kapcsolatba léphet velünk. 

9. Az EGT országain kívüli országokba történő 
adattovábbítás és garanciái 

Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai 
Unión kívüli térségekbe. 
 

10. Analitikai szolgáltatások, sütik, CAPTCHA 
Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) 
követőkódjait használja a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a 
webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem 
használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat 
kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.  
 
Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy 
közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat 
használhat általános webhelyi jelentések készítése és fejlesztése, továbbá hirdetésre 
marketinglistákon való felhasználás céljából. 
A fentiek célja, hogy az Adatkezelő az internetes felületeit folyamatosan fejleszteni tudja, az 
internetes felületeihez és kampányaihoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növelje. 

10.1. Google Analytics 

A weboldal látogatottsági statisztikái a Google Analytics mérései alapján készülnek. A 
szolgáltatás összegyűjt a weboldal látogatóiról hozzávetőleges demográfiai adatokat, a 
látogatók által használt eszközről termékjellemzőket, IP címet, illetve a visszatérő vagy 
egyszeri látogatás során tapasztalt viselkedési jellemzőket. A mérés célja a látogatók 
szegmenseinek jobb feltérképezése, illetve a viselkedés megértése a hatékony 
továbbfejlesztés érdekében. Részletekért kérjük, keresse fel: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 

10.2. Facebook remarketing 

Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem 
szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás 
kikapcsolható. 

10.3. Facebook képpontok 

A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, mely a honlapon belüli aktivitásról 
gyűjt adatokat. Továbbá összekapcsolja a látogatást a látogató eszközén belépett Facebook 



fiókkal, lehetővé téve a honlap látogatóinak célzott hirdetését. A Facebook adatkezeléséről 
itt olvashat bővebben: https://www.facebook.com/policy.php. 

10.4. Sütik 

A süti (cookie) betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit 
automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő 
meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit 
elhelyező személy által meghatározott időtartamig. 
 
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a 
webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit 
küldő számítógépet vagy mobil eszközt, ezáltal a látogatást korábbi látogatásokkal össze 
tudja kapcsolni. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, 
kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a 
nyert adatokból statisztika készíthető. 
 
A Scademy Ltd. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy 
felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a 
látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott 
hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása 
érdekében. 
 
Az Adatkezelő https://www.scademy.com weboldalának működését az alábbi cookie-k 
(sütik) segítik: 

 Szükségszerű cookiek 
az oldal alapműködését szolgálják; 

 
 Funkcionális cookiek 

a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;  
 
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) 
alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) 
szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első 
látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal 
cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k 
(sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat 
hozzá. 
 
További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek 
között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k 
mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét. 
Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti 
felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága 
beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak 
megfelelően törlődnek. 
A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem 



tárolnak. 
 
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie-kat (sütiket), akkor módja 
van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel 
elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) 
szeretne küldeni. 

10.5. CAPTCHA 

A honlapunkon bizonyos funkcióinak védelme érdekében CAPTCHA megoldást 
alkalmazunk, melynek célja az emberi interakció által generált forgalom megkülönböztetése 
a nem emberi interakcióból származó forgalomtól. Ezáltal lehetővé válik a SPAM célú, illetve 
a támadó jellegű interakció (például belépési azonosítók végigpróbálgatásának) kiszűrése. 
 
A CAPTCHA szolgáltatás megvalósítására külső szolgáltatókat használunk, melyek 
különböző szoftver-, hardver-, illetve oldalon belüli viselkedési információkat gyűjtenek az 
emberi interakció felismerése céljából. 
 
Az oldalon Invisible reCAPTCHA megoldást használunk, melyről itt olvashat bővebben: 
https://policies.google.com/privacy. 

11. Jogorvoslat 
Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton a 1117 
Budapest, Nádorliget u. 8f., elektronikusan pedig az info@scademy.com címen fogadjuk 
kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha 
valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi 
Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál. 
 Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
 Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
 Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu   
 
Budapest, 2019. augusztus 1. 


