Adatkezelési tájékoztató – Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ
szolgáltatásai iránt érdeklődő, és szolgáltatásait igénybe vevő kliensei
személyes adatainak kezeléséről

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci
Fejlesztő, Módszertani Központ (a továbbiakban: „Piarista Kilátó Központ” vagy
„Adatkezelő”) szolgáltatásai iránt érdeklődők („Érdeklődők” vagy „Érintettek”) és a
szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek („Kliensek” vagy „Érintettek”) személyes
adatainak kezelésére terjed ki. Kiterjed továbbá az Adatkezelő valamennyi kutatási
tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésre, amelyekben a személyes adatok érintetthez
köthetőek.
Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Kilátó Központ által nyújtott munkaerőpiaci és
nyolcadikosoknak

szóló

pályaorientációs

tanácsadásra,

valamint

az

eseti

jellegű

programokra, projektekre, rendezvényekre.
Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes
személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba
természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).
1.

Az adatkezelő megnevezése:


Adatkezelő: Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani
Központ



Székhely: 2600 Vác, Géza király tér 10.



E-mail: adatkezeles@kilato.piarista.hu



Telefon: +36/30 366 3510



Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kiss Nóra Márta
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2.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:



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 irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

Egyéb, az érintettek körével összefüggő jogszabályok:


1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról



2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény
és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről



2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

3.

MEGKERESÉSI SZAKASZ

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Az Érintettől eredő megkereséseket a Piarista Kilátó Központ a honlapján található űrlap
kitöltésével fogad.


A megkeresés megválaszolásához és a Piarista Kilátó Központ részéről történő
kapcsolatfelvételhez

szükséges

megadni,

amennyiben

szülőként/törvényes

képviselőként jelentkezik valaki a szolgáltatás igénybevételére: a törvényes képviselő
nevét, telefonszámát, e-mail címét, az érintett gyermek nevét, életkorát, és hogy
miben vár segítséget, van-e szükség speciális igényre.


A megkeresés megválaszolásához és a Piarista Kilátó Központ részéről történő
kapcsolatfelvételhez szükséges megadni, amennyiben nagykorú, cselekvőképes
érintett jelentkezik a szolgáltatásra: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe,
életkora, miben vár segítséget, és van-e speciális igénye.
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Az első megkeresés során tisztázni kell az Érintett életkorát, mivel 18 év alatti személy
esetén bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez és szerződéskötéshez szülő (törvényes
képviselő) beleegyezése szükséges.
Az adatkezelés célja a megkeresés megválaszolása, az érintettel történő kapcsolatfelvétel és
tájékoztatás a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges lépésekről.

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Szülő/törvényes képviselő

Érintett azonosításához és a kapcsolatfelvételhez

neve, e-mail címe,

szükséges adat.

telefonszáma, érintett
gyermek neve, életkora, miben
vár segítséget, speciális igény
Érintett neve, e-mail címe,

Érintett azonosításához és a kapcsolatfelvételhez

telefonszáma, életkora, miben

szükséges adat.

vár segítséget, speciális igény
Kliensre vonatkozó alapinformációk
A Piarista Kilátó Központ a Kliensek részére személyre szabott szolgáltatást nyújt,
amelyhez szükséges a Kliens speciális igényeinek meghatározására. A Központ a
szolgáltatási szerződés előkészítése céljából kezeli az alábbi kérdésekre adott
információkat, akár személyes adatokat is tartalmazó válaszokat. A Piarista Kilátó Központ
a Kliensek alábbi kérdésekre adott válaszait kezeli:
„Miben vár segítséget az érintett?”
„Kérjük, ha vannak, jelezze speciális igényeit (pl. jelnyelvi tolmács, intézménybe bejutás,
könnyen érthető szöveg, személyi segítés stb.):”

3.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) a))

3.3. Az adatkezelés időtartama:
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A Piarista Kilátó Központ a megkeresési szakaszban megadott kapcsolattartási adatokat az
adatfelvételtől számított 6 hónapig, vagy az Érintett vagy Törvényes képviselője
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlését az adatkezeles@kilato.piarista.hu
e-mail címre, vagy a levelezési címre küldött nyilatkozattal lehet kérni.

4.

KAPCSOLATFELVÉTELI ÉS REGISZTRÁCIÓS SZAKASZ

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Az adatkezelés általános célja a kliensút nyomon követhetősége érdekében az Érintett
egyedi azonosítása és rögzítése a Kilátó Központ ügyviteli rendszerében. A regisztráció részét
képezi az első személyes konzultáció lefolytatása, amelynek keretében az Érintett igényeinek
és szükségleteinek felmérése történik, amely alapján eldönthető, hogy a Piarista Kilátó
Központ megfelelő szolgáltatást tud-e nyújtani az Érintett számára, vagy indokolt lehet az
Érintett továbbirányítása más illetékes szervezet felé.

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

köre
Érintett vezetékneve,

Az Érintettnek a Piarista Kilátó Központ kliens adatbázisban

keresztneve, születési helye

történő

és ideje, anyja neve

szükséges adat.

Érintett e-mail címe,

Az adat kezelése a Piarista Kilátó Központ és az Érintett

telefonszáma

közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Érintett személyi állapota

Az adatkezelés célja annak megállapítása, hogy az Érintett

(cselekvőképes,

jogosult-e önállóan eljárni és szerződést kötni a Piarista

korlátozottan cselekvőképes

Kilátó Központtal, vagy törvényes képviselőjének bevonása

vagy cselekvőképtelen)

szükséges.

egyedi

azonosításához

elengedhetetlenül

Amennyiben az Érintettnek törvényes képviselője van (szülő, gyám, gondnok), úgy a
törvényes képviselő („Törvényes képviselő”) azonosítása és nyilatkozata is szükséges ahhoz,
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hogy az Érintett számára a Piarista Kilátó Központ szolgáltatást nyújtson, és az Érintettel
folytatott kommunikációba a Törvényes képviselő is bevonásra kerül a teljes folyamat során.
Kezelt személyes

Adatkezelés célja

adatok köre
Törvényes képviselő

A Törvényes képviselő azonosítása elengedhetetlenül szükséges

vezetékneve,

ahhoz, hogy az Érintett a Piarista Kilátó Központtal szerződést

keresztneve, születési

kössön és szolgáltatásait igénybe vegye.

helye és ideje, anyja
neve
Törvényes képviselő e-

Az adatok kezelése a Piarista Kilátó Központ és a Törvényes

mail címe és

Képviselő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

telefonszáma.

Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Érintett
vagy a Törvényes képviselője felelős (nyilatkozati elv és pontosság elve). Az adatok
helytállóságát a Piarista Kilátó Központ az igazolványban rögzített adatok megtekintésével és
az azokkal való összevetéssel ellenőrizheti, azonban az iratokról másolatot nem készít!
4.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott adatok tekintetében az Érintett,
valamint Törvényes Képviselőjének hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) a).
4.3. Az adatkezelés időtartama:
A Piarista Kilátó Központ a regisztráció során megadott személyes adatokat az adatfelvételtől
számított 1 évig, illetve az Érintett vagy Törvényes képviselője hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. Az adatok törlését az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címre, vagy
a levelezési címre küldött nyilatkozattal lehet kérni.
A megadott személyes adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes,
írásbeli hozzájárulásával adhatóak át.
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5.

Kliens részére nyújtott egyéni szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási

szerződés előkészítésére és teljesítésére vonatkozó adatkezelés
A Piarista Kilátó Központ alaptevékenysége keretében sajátos nevelésű igényű tanulóknak és
fiatal felnőtteknek személyre szabott támogatást, fejlesztést és szolgáltatást nyújt életpályatanácsadás keretében, továbbá a kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységet lát el, és végzi
az alaptevékenységéhez kapcsolódó személyes adatok (köztük különleges személyes adatok)
kezelését.
5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, profilalkotás
Az adatkezelés célja a Kliens részére – az igény-, szükséglet- és állapotfelmérést követően –
egyedi, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatási szerződés előkészítése, a
szerződés teljesítése keretében a Kliens számára egyéni szolgáltatások nyújtása, valamint a
folyamat során szükséges kapcsolattartás biztosítása.
Az adatkezelés tárgyát a Kliens személyes adatainak, a szükséglet-, igény-, és
állapotfelmérések során, valamint a szerződés előkészítése, teljesítése során felvett és a
szolgáltatási javaslatban, egyéni fejlesztési és cselekvési tervben szereplő adatok képzik.
Annak érdekében, hogy a Kliens a saját élethelyzetének megfelelő, személyre szabott
szolgáltatásban részesüljön, és a speciális szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöhessen,
szükséges a Kliens tanulmányi, szociális, rehabilitációs, munkaerőpiaci és egyéb személyes
adatainak, esetlegesen egészségügyi adatainak megadása a Piarista Kilátó Központ részére. A
Kliens személyes adatai alapján a Piarista Kilátó Központ a Kliens tanulmányi, munkaerőpiaci
jellemzőiről profilt alkot, kizárólag abból a célból, hogy a Kliens számára legmegfelelőbb,
egyéniesített szolgáltatásokat tudja biztosítani. (GDPR 22.cikk (2) a). A profilalkotás azonban
nem jár együtt automatikus döntéshozatallal, az Adatkezelő munkatársai minden Kliens
esetében egyedileg döntenek a Kliens számára a profilja alapján legmegfelelőbb
szolgáltatáscsomag kiválasztásáról.
Az alábbi adatok a Kliens egyéni és szociális, tanulmányi és munkaerőpiaci személyes
adataira terjednek ki, amelyek a szolgáltatási szerződés előkészítése és teljesítése céljából
kerülnek kezelésre.
Az Adatkezelő biztosít egy online felhasználói felületet, amelyre belépve a Kliens –
amennyiben Kliens korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, akkor Törvényes
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képviselője – megtekintheti a Kliensről, illetve Törvényes képviselőről kezelt személyes
adatokat, a teljes kliensút folyamatának leírását, és lehetősége van módosítani a személyes
adataiban bekövetkező változást, vagyis az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az
érinttetek számára átláthatóan kezeli és azokhoz teljes hozzáférést biztosít.
Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

köre
Érintett vezetékneve,

Az Érintettnek a Piarista Kilátó Központ kliens adatbázisban

keresztneve, neme,

történő egyedi azonosításához elengedhetetlenül szükséges

születési helye és ideje,

adatok.

lakcíme, anyja neve
Érintett lakcíme,

Az adat kezelése a Kilátó Központ és az Érintett közötti

tartózkodási helye, e-

kapcsolattartás célját szolgálja.

mail címe, telefonszáma
Érintett személyi

Az adatkezelés célja annak megállapítása, hogy az Érintett

állapota (cselekvőképes,

jogosult-e önállóan eljárni és szerződést kötni a Kilátó

korlátozottan

Központtal vagy törvényes képviselőjének bevonása szükséges.

cselekvőképes vagy
cselekvőképtelen)
Érintett felhasználóneve

Biztosítja az Érintett számára a rá vonatkozó személyes

az online felhasználói

adatokhoz és a kliensút összes dokumentumához való

felülethez

teljeskörű

hozzáférést

és

az

adatok

helyesbítésének

lehetőségét.

Amennyiben az Érintettnek Törvényes képviselője van (szülő, gyám, gondnok), úgy a
Törvényes képviselő azonosítása és nyilatkozata is szükséges ahhoz, hogy az Érintett számára
a Piarista Kilátó Központ szolgáltatást nyújtson, és az Érintettel folytatott kommunikációba a
Törvényes képviselő is bevonásra kerül a teljes folyamat során.
Kezelt személyes

Adatkezelés célja

adatok köre
Törvényes képviselő

A Törvényes Képviselő azonosítása elengedhetetlenül szükséges
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vezetékneve,

ahhoz, hogy az Érintett a Piarista Kilátó Központtal szerződést

keresztneve, születési

kössön és szolgáltatásait igénybe vegye.

helye és ideje, anyja
neve
Törvényes képviselő

Az adatok kezelése a Piarista Kilátó Központ és a Törvényes

lakcíme, tartózkodási

Képviselő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

helye, e-mail címe és
telefonszáma.
Törvényes képviselő

Biztosítja a Törvényes képviselő számára a rá és a Kliensre

felhasználóneve az

vonatkozó

online felhasználói

dokumentumához való teljeskörű hozzáférést és az adatok

felülethez

helyesbítésének lehetőségét.

személyes

adatokhoz

és

a

kliensút

összes

Kezelt személyes adatok köre
Kliens iskolai, munkaerőpiaci adatai
Kiemelt figyelmet igénylő kliens jellemzői
Státusza – Tanul; dolgozik; tanul és dolgozik; aktív álláskereső, tanul és aktív álláskereső, NEET
(inaktív)
Ha tanul:
- Oktatási intézmény neve
- Oktatási intézmény típusa
- Oktatási intézmény címe
- Szakképzettsége
- Jelenlegi évfolyam
- Várható befejezés
- Nyelvoktatás
- Kiemelt figyelmet igénylő tanuló
Ha dolgozik:
- Megváltozott munkaképességű munkavállaló
- Munkáltató
- Munkakör
- Korábbi munkahelyeinek száma

Adatkezelés célja:
A szolgáltatási szerződés keretében személyre szabott szolgáltatások nyújtása a Kliens
részére

5.2. Az adatkezelés jogalapja:
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Az adatkezelés jogalapja, hogy arra olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelyben az
Érintett az egyik fél, vagy arra a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez van szükséges. (GDPR 6.cikk (1) b) szerződéses adatkezelés)
A különleges személyes adatok (pl. egészségügyi adatok) kezelése az Érintettek kifejezett
hozzájárulása alapján történik. (GDPR 9.cikk (2) a), továbbá az adatkezelés a Piarista Kilátó
Központ jogszerűen végzett alaptevékenységéhez kapcsolódik, és a különleges adatokhoz
kizárólag a Piarista Kilátó Központ illetékes munkatársai jogosultak hozzáférni. A Piarista
Kilátó Központ garantálja, hogy a különleges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása
nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek, szervezetek számára. (GDPR
9. cikk (2) d)
5.3. Az adatkezelés időtartama:
A Piarista Kilátó Központ a személyes adatokat a szolgáltatási szerződés megszűnésétől
számított 5 évig kezeli. A különleges adatokat az Érintett vagy Törvényes képviselő erre
irányuló kérelme esetén a Piarista Kilátó Központ haladéktalanul törli, amely esetben
azonban a szoláltatás személyre szabott jellege és hatékonysága az információk hiánya miatt
csökkenhet.

6. Kísérés szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A Kliensek önkéntes elhatározásukból részt vehetnek a Piarista Kilátó Központ által nyújtott
„kísérés”

szolgáltatásban

a

szolgáltatási

szerződésben

foglalt

szolgáltatásokkal

párhuzamosan vagy azt követően. Utóbbi esetben a kísérés a korábbi fejlesztés során elért
eredmények fenntartását szolgálja.
6.1. Adatkezelési cél: a kísérő és kísért személy közötti kapcsolattartás és kísérési alkalmak
nyomon követése és elszámolhatósága az éves költségvetés szerint
6.2. Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a kapcsolattartási adatok tekintetében
az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, a kísérési alkalmakra vonatkozóan az
Adatkezelőre irányadó, költségvetési támogatáshoz kapcsolódó jogi kötelezettségek
teljesítése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, annak végrehajtásáról
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szóló Korm.rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint (GDPR 6.cikk
(1) c) pontja).
6.3. Személyes adatok köre: az érintett hozzájárulása alapján: a kísért személy neve, e-mail
címe, telefonszáma,
az Adatkezlőre vonatkozó jogi kötelezettség alapján a kísérés során kizárólag a kísért személy
és a kísérő neve, találkozások időpontja és helye kerül rögzítésre és egy összefoglaló a
kísérési alkalom tartalmáról
6.4. Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő kísérés esetében a kísérési
alkalomtól számított 2 évig.

7. Kutatási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés:
Az Érintett és a Törvényes képviselő a regisztrációval és a szolgáltatási szerződés
megkötésével tudomásul veszi, hogy a Piarista Kilátó Központ alaptevékenysége keretében
kutatási és fejlesztési tevékenységet is végez (pl: életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó
kutatás).
Jelen tájékoztató keretében a kutatás-fejlesztési tevékenység alatt az Adatkezelő által a
gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek – különösen a fogyatékos és SNI célcsoportba
sorolhatók

–

munkadiagnosztikai

felméréséhez,

vizsgálatához,

munkaerőpiaci

és

pályaorientációs támogatásához, mentorálásához kapcsolódó pszichológiai vagy más
tudomány területen – pl. pedagógia, technológia – végzett szolgáltatások értendők.

Az Adatkezelő a kutatás-fejlesztési tevékenység vonatkozásában a felvett adatok személyhez
köthetőségét anonimizálással megszünteti, vagyis ezek az adatok a továbbiakban nem
minősülnek személyes adatnak.

7. Elektronikus megfigyelő rendszer (kamera rendszer)
7.1. Az adatkezelés célja:
A Piarista Kilátó Központ a székhelyén elektronikus megfigyelő rendszert (kamerarendszert)
működtet biztonsági, vagyonvédelmi célból, valamint bűnmegelőzési okból. A védendő
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vagyontárgyak mellett maga a műemlékvédelem alatt álló épület biztonságát is szolgálja a
megfigyelés. Összesen 29 darab fix kamera van elhelyezve az épület 4 szintjén, a biztonsági
szempontból fontos helyeken: a bejáratnál, kijáratnál, liftajtóknál, folyosókon. A közösségi
terekben, rendezvénytermekben és liftben nincs elhelyezve kamera.
7.2. Kezelt személyes adatok köre:
A kamerarendszer hangot nem, kizárólag képet közvetít és rögzít. Kezelt adatok az épületbe
belépő és ott tartózkodó érintettek kamera felvételen szereplő képmása, egyéb látható
személyes adata.
7.3. Üzemeltető és hozzáférésre jogosultak köre:
A kamerarendszert a Piarista Kilátó Központ üzemelteti, az élő és a rögzített felvételekhez
hozzáférni kizárólag a Piarista Kilátó Központ portaszolgálatot és biztonsági őrzés feladatait
ellátó munkatársai jogosultak.
7.4. Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6.cikk (1) f,)
A jogos érdek bemutatása:

Adatkezelő portaszolgálatot működtet és kamerás

megfigyelőrendszer alkalmazásával biztosítja a székhelyén tartózkodó személyek, valamint a
műemlékvédelem alatt álló épület, valamint a benne található vagyontárgyak, eszközök
(szerverszoba, a digitális alkotóműhely műszaki eszközeinek) vagyonbiztonságát, az
Adatkezelő működésével összefüggő információk, szellemi tulajdon és az általa kezelt
személyes adatok védelmét. Ezen túlmenően az Adatkezelő jogos érdeke az esetleges
bűncselekmények, valamint szabálysértések, károkozás és az ezekkel kapcsolatos jelentős
mértékű kötelezettségszegés (például: vagyon elleni bűncselekmény) tényének rögzítése, a
későbbi jogérvényesítés, az érintettek segítése és a felelősség tisztázása céljából. Tekintettel
a védendő eszközök és különösen a védendő információk, adatok körére, a kamerarendszer
alkalmazása arányos az adatkezelés által felvetett lehetséges kockázatokkal. Az Adatkezelő
érdeke jogszerű, a személyes adatok kezelése a szükséges mértékre és időtartamra
korlátozódik. Az Adatkezelő jogos érdekével kapcsolatos érdekmérlegelési tesztet a jelen
tájékoztató melléklete tartalmazza.
7.5. Kamerafelvételek tárolásának időtartama:
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A kamerafelvételeket a Piarista Kilátó Központ 1 hétig tárolja, ezt követően törlésre kerül.
Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek (például lopás esetén a szabálysértési
eljárás, büntetőeljárás vagy a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás esetén),
a felvételt a felhasználás által érintett eljárás jogerős befejezéséig őrzi meg az Adatkezelő.
7.6. Adattovábbítás:
A Piarista Kilátó Központ harmadik félnek nem továbbítja és nem adja át a felvételeket,
kivéve hatóság, bíróság vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv jogszerű megkeresése esetén.

8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
8.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő által alkalmazott jogosultsági rendszer
szerint illetékes munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
A Piarista Kilátó Központ kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az
általa kezelt személyes adatokat állami szervek számára.

A megadott és felvett személyes adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett személy
előzetes és írásbeli hozzájárulásával továbbíthatók. Ezen szabály alóli kivétel szerint az
adatkezelő a teljesen anonimizált adatokat az Érintett hozzájárulása nélkül is továbbíthatja
harmadik személynek.

8.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az Adatkezelő
székhelyén őrzi, illetve az adatbázisokat a Piarista Rend Magyar Tartománya székhelyén
található szervereken tárolja.
Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés
ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

2600 Vác, Géza király tér 10.  telefon: +36 27 887 416  e-mail: kilato@piarista.hu
A szolgáltatás a SZASZIF/90-4/2020-ITM_SZERZ iktatószámú támogatói okirat keretében, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.
www.kilato.piarista.hu

Adatkezelési tájékoztató – Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ

9. Adatfeldolgozó
A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi
igénybe:
Adatfeldolgozó neve

Elérhetőségei

Adatfeldolgozói tevékenység

Intracomp Kft.

székhely: 2081 Piliscsaba, Ady

IT rendszerfejlesztés és

(cjsz: 13-09-199690

Endre utca 8.,

rendszerüzemeltetés

adószám: 26733793-2-13)

e-mail cím:
benedek.kiss@intracomp.hu

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
10.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az
Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje
azt, hogy ennek során milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél
miatt; mennyi ideig kezeli.

Továbbá arról is tájékoztatást kérhet, hogy
 az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett
bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére);
 az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak
logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre
irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, amelyről az erre
irányuló kérés esetén előzetesen tájékoztatja az érintettet Az adatbiztonsági követelmények
teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az
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érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről,
ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat
kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
10.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az
e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon
belül teljesíti, és erről az Érintettet, illetve a Törvényes képviselőt az általa megadott
elérhetőségre küldött válaszban értesíti.

10.3. A törléshez való jog
Az érintett személy vagy Törvényes képviselője az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes
adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az
Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik jogalappal az adatok további
kezelésére. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött
levélben értesíti az Érintettet.

10.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy, illetve Törvényes képviselője az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés
korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés
biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az
adatok zárolását.
Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az
Adatkezelő a személyes adatát jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett
hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne
törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább
tárolja a személyes adatot (például az adott dokumentumot), ezt követően törli az adatokat.
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10.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy, illetve Törvényes képviselője az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a GDPR 6.cikk (1) e) és
F) pontján alapuló adatkezelés ellen – ideértve a profilalkotást is – ha álláspontja szerint az
Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését 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.
10.6 Adathordozáshoz való jog
Az Érintett, illetve Törvényes képviselője jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Ha az Érintett, illetve Törvényes képviselője úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes
adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055
Budapest,

Falk

Miksa

utca

9-11.,

postacím:

1363

Budapest,

Pf.

9.,

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Kelt:…………….,……………………….

2600 Vác, Géza király tér 10.  telefon: +36 27 887 416  e-mail: kilato@piarista.hu
A szolgáltatás a SZASZIF/90-4/2020-ITM_SZERZ iktatószámú támogatói okirat keretében, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.
www.kilato.piarista.hu

