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1. Adatvédelmi felelős, tisztviselő:  

Szeifert Péter, Euro-Inford Iroda 

e-mail címe: dpo@euroinford.hu 

telefon: +3670/4217663 

tel/fax: +3627/741147 

postacím: 2151 Fót, Pf.: 29. 

 

2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

adatkezelési nyilvántartási 

azonosító 

adatkezelésről szóló 2011. évi CXII. tv. 65. § (3) a) bekezdése 

alapján a NAIH nem vezet nyilvántartást az adatkezelővel 

munkaviszonyban álló személyek adatainak kezeléséről 

adatkezelés célja 
munkavállalók jogosultságok elismerése, kötelezettségek 

tanúsítása 

adatkezelés jogalapja 

MT 10. § (1) és (3) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. 

évi LXXX. törvény XX. fejezet 114. §. (2) bekezdése alapján 

a szakképző intézmény az alkalmazottja foglalkoztatása, 

számára a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 

megállapítása és teljesítése, továbbá az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli, 

valamint érintett hozzájárulása 

érintettek köre munkavállalók 

érintettekre vonatkozó adatok 

a) az alkalmazott 

aa) családi és utónevét, valamint születési családi és 

utónevét, 

ab) nemét, 

ac) születési helyét és idejét, 

ad) anyja születési családi és utónevét, állampolgárságát, 

nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén 

való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezését és számát, 

ae) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét 

és telefonszámát, 

af) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével 

és idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatokat, 

ag) oktatási azonosító számát, 

ah) pedagógusigazolványának számát, 

ai) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

aj) adóazonosító jelét, 

ak) fizetésiszámla-számát 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával 

kapcsolatosan 

ba) a munkahely megnevezését, 



bb) a jogviszony típusát, kezdő és záró dátumát, valamint 

megszűnésének módját, 

bc) a beosztását és a munkakörének megnevezését, 

bd) bér- és bérjellegű juttatásai mértékét, valamint az azok 

kiszámításának alapjául szolgáló időtartamot 

c) az alkalmazott szakképző intézménnyel fennálló 

jogviszonyával kapcsolatosan 

ca) a b) pontban meghatározott adatokat, 

cb) a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány számát és keltét, 

cc) a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének 

adatait, 

cd) munkaidejének mértékét, munkából való távollétének 

jogcímét és időtartamát, 

ce) kirendelésének adatait, 

cf) értékelésének eredményét, 

cg) továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos 

adatokat, 

ch) vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési 

felelősségével összefüggő adatokat. 

adatok forrása munkavállalók 

adatkezelés időtartama 

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől 

számított ötödik év utolsó napjáig, az adatkezelés céljának 

megvalósulásáig, a munkaviszony megszűnéséig, a 

nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályban meghatározott 

határideig 

adatkezelés módja elektronikus és papírhordozó 

 

3. Tanulói jogviszonnyal és a képzésekben résztvevőkkel kapcsolatos adatkezelés 

adatkezelési nyilvántartási 

azonosító 

adatkezelésről szóló 2011. évi CXII. tv. 65. § (3) a) bekezdése 

alapján a NAIH nem vezet nyilvántartást az adatkezelővel 

munkaviszonyban álló személyek adatainak kezeléséről 

adatkezelés célja 
tanulói jogviszony, jogosultságok elismerése, kötelezettségek 

tanúsítása 

adatkezelés jogalapja 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény XX. fejezet 

114. §. (1) bekezdése alapján a szakképző intézmény a 

szakmai oktatással összefüggésben a tanulói jogviszony, 

illetve a felnőttképzési jogviszony létesítése és fenntartása 

céljából kezeli 

a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, valamint 

érintett hozzájárulása 

érintettek köre képzésekbe felvett tanulók 

érintettekre vonatkozó adatok a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatait, 



ab) nemét, 

ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezését és számát, 

ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét 

és telefonszámát, 

ae) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

af) adóazonosító jelét 

b) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

ba) természetes személyazonosító adatait, 

bb) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét 

és telefonszámát 

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

ca) a felvételi eljárással kapcsolatos adatokat, 

cb) a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével 

kapcsolatos adatokat, ideértve annak időpontját és okát, 

cc) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatokat, 

cd) a tanulóbalesetre vonatkozó adatokat, 

ce) a tanuló oktatási azonosító számát, 

cf) az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatokat, 

cg) a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, 

valamint a tanuló által tett vizsgákkal kapcsolatos adatokat, 

ch) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 

ci) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos 

adatokat, 

cj) a tanuló diákigazolványának sorszámát, 

ck) a tankönyvellátással kapcsolatos adatokat, 

cl) az évfolyamismétlésre vonatkozó adatokat 

d) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

keretében a c) pont cb)–cf) és ci)–ck) alpontjában 

meghatározott adatokat 

e) jogszabályban biztosított kedvezményekre való 

igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges 

olyan adatokat, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

adatok forrása tanulók, kiskorú törvényes képviselője 

adatkezelés időtartama 

a szakképző intézmény a tanulói jogviszony megszűnésétől 

számított tizedik év utolsó napjáig, az adatkezelés céljának 

megvalósulásáig, a tanulói jogviszony megszűnéséig, a 

nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályban meghatározott 

határideig 

adatok továbbítása 

115. § [A kezelt adatok továbbítása] 

(1) A szakképző intézmény köteles a jogszabályban előírt 

nyilvántartásokat vezetni, a szakképzés információs 

rendszerébe bejelentkezni, a regisztrációs és tanulmányi 



alaprendszert használni, valamint az országos statisztikai 

adatfelvételi program keretében előírt és a korai 

iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókról összesített adatot 

szolgáltatni. 

adatkezelés módja elektronikus és papírhordozó 

 

4. Elektronikus megfigyeléssel, vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelés 

adatkezelési nyilvántartási 

azonosító 

adatkezelésről szóló 2011. évi CXII. tv. 65. § (3) a) bekezdése 

alapján a NAIH nem vezet nyilvántartást az adatkezelővel 

munkaviszonyban álló személyek adatainak kezeléséről 

adatkezelés célja 
elektronikus megfigyelés - vagyonvédelmi célú 

kamerafigyelés 

adatkezelés jogalapja 

2005. évi CXXIII. törvény 31. § (1) és (2) bekezdése, az Szvtv. 

30. § (2) bekezdése, valamint az Szvtv. 31. § (6) bekezdése 

felhatalmazása alapján 

érintettek köre a megfigyelt területen tartózkodó munkavállalók, vendégek 

érintettekre vonatkozó adatok érintett képmása 

adatok forrása közvetlenül az érintettől felvett 

adatkezelés időtartama 
törvényben meghatározott határidő − főszabályként: a felvétel 

felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három 

munkanap elteltével törlésre kerül 

adatkezelés módja kézi, elektronikus 

 

5. A pandémia intézkedési terv alapján végzett ideiglenes adatkezelés 

adatkezelési nyilvántartási 

azonosító 
 

adatkezelés célja 

a munkavállalók és munkatársaik egészségének védelme 

érdekében a szervezési feladatokhoz szükséges adatok 

nyilvántartása 

adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. cikk (1) f) bekezdés szerinti jogos érdek, ill. 

közfeladatot ellátó adatkezelései esetében a 6. cikk (1) e) 

bekezdés, az alapfeladatok zavartalan ellátásának 

szükségessége 

az egészségügyi adatok kezelésének ezen esetében a GDPR 9. 

cikk (2) b) bekezdés szerinti feltétel fennáll, mert a 

munkáltatónak munkajogi előírásokból fakadóan 

kötelezettsége a munkavállalók számára egészséges és 

biztonságos munkavégzési körülmények biztosítása 

érintettek köre a fertőzés tüneteivel orvoshoz fordult munkavállalók 



érintettekre vonatkozó adatok 

bejelenés időpontja, 

érintett személyazonossága megállapításához szükséges 

személyes adatok, 

külföldi utazás (magáncélú is) helyszíne és időpontja,  

külföldről érkező személlyel történő érintkezés tényére 

vonatkozó adatok 

adatok forrása 

kérdőív kitöltése alkalmazható, viszont a kérdőív nem 

tartalmaz egészségügyi kórtörténetre vonatkozó adatokat, nem 

kérjük dokumentum becsatolását sem 

adatkezelés időtartama 
a Pandémia Intézkedési Terv szükségességének, a célhoz 

kötöttség fennállásáig 

adatkezelés módja kézi, elektronikus 

 

6. Eszközök használatának ellenőrzése során kezelt adatok: 

adatkezelési nyilvántartási 

azonosító 
 

adatkezelés célja 

a társaság tulajdonát képező elektronikus eszközök magáncélú 

használatának kiszűrése, jogos érdek érvényesítéséhez 

szükséges adatok tárolása 

adatkezelés jogalapja 
Infotv. 5. § (1) a) bekezdés szerinti érintetti hozzájárulásnak 

minősülnek 

érintettek köre munkavállalók 

érintettekre vonatkozó adatok név, beosztás 

adatok forrása technikai és szoftveres protokoll alkalmazása 

adatkezelés időtartama 
célhoz kötöttség fennállásáig, a jogosulatlan használat 

megszüntetéséig 

adatkezelés módja kézi, elektronikus 

 

7. A vizsgára történő jelentkezés során a személyes adatok kezelése és továbbítása az 

IKK Innovatív Képzéstámogató központ Zrt.-nek 

adatkezelés célja 
a vizsgára történő jelentkezés és a vizsgázó adatainak 

nyilvántartása, továbbítása 

adatkezelés jogalapja 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet 

érintettek köre vizsgára jelentkezők 



érintettekre vonatkozó adatok 

a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

− természetes személyazonosító adatai 

− neme 

− állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma 

− lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe 

és telefonszáma 

− társadalombiztosítási azonosító jele 

− adóazonosító jele 

adatok forrása vizsgára jelentkező által megadott adatok 

adatok átadása az IKK, Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 

adatkezelés időtartama célhoz kötöttség fennállásáig 

adatkezelés módja kézi, elektronikus 

 


