Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő:
Megnevezése: Kalmár Autósiskola Kft.
Székhelye és postai címe: 2600 Vác, Galcsek György u. 19.
Cégjegyzékszáma: 13-09-090829
Adószáma: 12820977-2-13
Honlap címe: kalmarautosiskola.hu
hajostanfolyam.hu
Tájékoztatás, információ:
A Kalmár Autósiskola Kft. és a telephelyein résztvevő adatkezelő munkatársak (továbbiakban:
Autósiskola) kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
(továbbiakban: Infotv.), illetve 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 szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
felhatalmazása alapján, kurzusra jelentkezők személyes adatait a törvényi előírásoknak
megfelelően, a jelen tájékoztatóban is meghatározott megőrzési idejéig tartja nyilván és
kezeli.
Az Autósiskola elkötelezett a tanfolyamon résztvevők személyes adatainak védelmében. A
személyes adatokat az érintettek, ill. törvényes képviselői hozzájárulásával, illetve az törvény
alapján kezeli, és szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai
intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.
Az Autósiskola mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési
tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti az
érintetteket.
Amennyiben kérdése lenne a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és
munkatársunk
megválaszolja.
E-mail
elérhetőségeink:
kalmartrans@invitel,hu,
kalmarautosiskolakft@gmail.com
Hatályos hazai és európai 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 rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)











2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)

Fogalmak:
Adatok: írásban vagy elektronikus úton készített – bármilyen adathordozón tárolt – szöveg,
számadatsor, tény, információ, vázlat, grafikon, kép és ábra) és adatkörök összefoglaló
elnevezése, általában nyilvántartási funkció alapján
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkör: Az adatfajták nevesített felsorolása. A felhasználás szempontjából funkcionálisan
összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai szinten egységesen kezelhető,
illetve kezelendő és a halmaz elemeinek védelmi igénye közel egy szinten van. (Pl.: számlák,
készpénz átutalási adatok);
Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel
Cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs
(általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő
látogatás alkalmával;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy
Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 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;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, megfelelő nyilatkozata vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedete hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik,
a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek
hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép
rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható
Személyes adat-gazda: Egy adott szervezetnél vagy szervezeti egységnél kezelt személyes
adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító tényező alapján azonosítható.
Természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve,
anyja neve, születési helye és ideje.
Tájékoztatás:
Az Autósiskola, mint adatkezelő az adatkezelés céljai szempontjából pontos és naprakész
intézkedést tesz meg annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A tárolásának olyan formában
kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A 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. Az adatkezelésnek – annak minden szakaszában – meg kell felelnie a célnak, és
amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az
adatok törlésre kerülnek. Az Autósiskola személyes adatot csak az érintett előzetes
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás, valamint az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben kezel. Az adat felvétele
előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés
jogalapját, az érintett adatok körét, és a megőrzési időt.
Az Autósiskola köteles a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
Amennyiben a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az
Autósiskola által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt
helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Személyes adat harmadik fél részére nem továbbítható.

Az Autósiskola tevékenységével összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson
alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Az Autósiskola munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása,
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető
Az Autósiskola adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.
Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével,
különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében
jártunk el.
Az Autósiskola adatkezelései elsősorban szolgáltatásai, kurzusai során valósul meg. Az
adatkezelések helye a saját fejlesztésű ügyféladatbázis rendszere.
Az Autósiskola honlapjához bárki személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon
és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető, ezért az Infotv. hatálya alá tartozó
adatkezelést nem valósít meg.
A legtöbb internetböngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket.
Megváltoztathatók a beállítások, ha blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetés kérhető, amikor
sütiket állítanak be a használt eszközön.
Az Autósiskola kurzusaira jelentkezők személyes adatainak kezelése a honlapján és
ügyfélfogadási időben képviseletein keresztül történhet. A jelentkezéskor az érintett, illetve
törvényes képviselője megadja a jelentkező személyes adatait, és az adatok megadásával
hozzájárulását adja, hogy azokat az Autósiskola a kurzusokhoz felhasználja és kezelje. Az
Autósiskola a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó érintett felel.
Az adatok kezelésének időtartama kurzusra jelentkezők estén maximum öt év. Ötödik év
letelte után adattörlés , megsemmisítés történik.
Az érintett bármikor kérheti adatai nyilvántartásból való törlését.
A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága az Autósiskola számítástechnikai
rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei az Autósiskola székhelyén találhatók meg
illetve tárhely-szolgáltatónál.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok esetén magasabb szintű.
Az érintett kérelmére az Autósiskola, mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt,
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az

adatfeldolgozó nevéről, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás
esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás díjmentes, azonban ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan a
kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számít fel az Autósiskola, vagy megtagadja az
intézkedést.
Amennyiben az Autósiskolának megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti, ez a személyes adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.
Az Autósiskola számára fontos a személyes adatok védelme, ezért kéri az érintetteket, hogy
az esetleges hatósági és bírósági igénybevétel előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az
Autósiskolával, a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az
érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az Autósiskola kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását.

