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A Felnőttképző és a képzésben résztvevő jogai és kötelezettségei 
A Felnőttképző jogai és kötelezettségei: 

 tudomásul veszi, hogy a képzés, illetve kapcsolódó szolgáltatás résztvevő részére nyújtásának 
megkezdésével közte és a résztvevő között, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
alapján megkötött szerződés jön létre a jelen tájékoztató szerinti feltételekkel  

 a képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a képzést jó színvonalon 
lefolytatja, 

 a képzést sikeresen teljesítők részére, kérésre tanúsítványt állít ki a képzés elvégzéséről, 
 a képzés ütemezésének esetleges módosulásáról résztvevőt tájékoztatja, 
 a képzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz. 

A képzésben résztvevő jogai és kötelezettségei: 
 a jelentkezési lap aláírásával elismeri, hogy teljes körű tájékoztatást kapott a képzésről, 

illetve feltételeiről és a részvételt ezek ismeretében, illetve vállalásával kezdi meg, valamint a 
képzésen megjelenésével tudomásul veszi, hogy közte és a Felnőttképző között, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján megkötött szerződés jön létre a jelen 
tájékoztató szerinti feltételekkel  

 vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, hiányzásait igazolja  
 elfogadja a képzés ütemtervét (illetve annak a képző részéről indokolt módosítását tudomásul 

veszi) 
 indokolatlan hiányzás és késés nélkül, a házirend betartásával, illetve fegyelemsértés nélkül 

vesz részt a képzésen 
 a képzésen megjelenését minden képzési alkalommal a jelenléti ív aláírásával dokumentálja 
 tudomásul veszi, hogy a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum kiadásának 

feltétele részvétel, igazolt hiányzás esetén az ismételt képzésen való részvétel, illetve a képzés 
során megfelelő teljesítmény nyújtása, a szabályok betartása az ellenőrzések során. 

 
A képzésben részt vevő szerződésszegésének következményei: 
Amennyiben Résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, a felnőttképző 
kizárhatja Résztvevőt a képzésből. 

Adatkezelési tájékoztató: 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)  előírásainak megfelelően 
az Áti Depo Zrt.  alábbi tájékoztatást adja: 

Adatkezelő:  Felnőttképző 
Az adatvédelmi tisztviselő:  Bonczó Ágnes 
Az adatkezelés célja:  Oktatás- és vizsgaszervezés, kapcsolattartás, tájékoztatás 

Az adatkezelés jogalapja:  Az érintett hozzájárulása, illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény 21. § paragrafusában előírt adatkezelés. A jelen 



szerződésben meghatározott adatait, továbbá meghatározott egyéb 
adatait az adatkezelő a GDPR és az Info tv. előírásai szerint kezelheti. 

A személyes adatok címzettjei: 
(akik megtekinthetik az 
adatokat) 

A Felnőttképző vezérigazgatója, oktatás- és vizsgaszervezéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint az illetékes 
Kormányhivatal, továbbá a Felnőttképző által igénybe vett óraadó 
alvállalkozó. 

A személyes adatok tárolásának  
időtartama: 

A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év 
utolsó napjáig, illetve ezt követően a hozzájárulás visszavonásáig. 

 
Tájékoztatás az érintett jogairól: 
a. A Résztvevőnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

b. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás 
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulását a d. pontban 
foglaltakra figyelemmel vonhatja vissza. teheti meg. 

c. Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. 
(Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1530 Budapest, Pf.: 5. -  
www.naih.hu  - ugyfelszolgalat@naih.hu - 06 1 391 1400 ). 
d. Az adatszolgáltatás előfeltétele a képzésen való részvételnek, illetve megtartásának, a személyes adatok 

megadása kötelező, mivel az adatszolgáltatás elmaradása esetén a képzés felnőttképzésre vonatkozó 
szabályok szerint nem teljesíthető, így a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez 
az adatkezelés kötelező. 

e. Az Fktv. 15. § (1) bekezdés alapján a Felnőttképző adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv 
részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A felnőttképzési államigazgatási szerv a 
résztvevő személyes adatairól - ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - 
elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év 
utolsó napjáig kezeli.  

f. A Felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint 
statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján 
teljesít. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának 
ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. 

g. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra 
alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

h. Az Áti Depo Zrt. Adatvédelmi tájékoztatóját a honlapunkon, vagy központi irodánkban tudja 
megtekinteni. 

 


