
Adatkezelési tájékoztatás 
résztvevői személyes adatok nem akkreditált továbbképzéssel kapcsolatos kezeléséről 

Adatkezelő:  Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet (OM: 201159; székhely:1075 Budapest, 

Asbóth u. 17.; elérhetőségek: waldorfhaz@waldorf.hu, +36-1-793-5746; +36-20-321-8036) 

Az adatkezelés célja és jogalapja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos adatnyilvántartási 

kötelezettségek teljesítése a 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. és 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. alapján. 

Az Intézet által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítás, tárolási idő 

 

Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés:  

Résztvevői adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, levelezési cím, 

telefonszám, e-mail cím, állampolgárság, munkakör, foglalkoztató intézmény, végzettség, 

szakképzettség, továbbképzésbe történő felvétellel, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a 

képzéssel megszerzett képesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével kapcsolatos adatok) 

Adattovábbítás jogszabályban előírt címzetti körnek célhoz kötötten: OH, munkáltató intézmény, 

köznevelési feladatot ellátó hatóság, adóhatóság Adattárolás időtartama: jogszabályban előírt őrzési idő 

(tanúsítvány alapját képező adatok nem selejtezhetők, egyéb adatok és dokumentáció 5 év). 

 

A jogszabályon alapuló személyi adatszolgáltatás kötelező, megtagadása jogellenes. 

 

Hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 

A résztvevőről a képzési programokhoz kapcsolódóan fénykép- video-, hangfelvétel készítése, őrzése, 

nyilvánosságra hozatala a honlapon, intézeti kiadványok illusztrálására felhasználásuk.  

A résztvevő személyiségi jogainak védelme miatt a résztvevő hozzájárulása az adatkezelés feltétele. 

Adattovábbítás: nyilvánosságra hozatal honlapon, Intézet kiadványaiban  

Adattárolás: archívumban, határidő nélkül.  

Tájékoztatás az adatkezeléshez hozzájárulásról: 

A hozzájárulás önkéntes, a továbbképzésen részvételnek nem feltétele, elmaradása semmilyen 

hátránnyal nem jár a résztvevőre. A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni, amely esetben az Intézet 

törli az adatot.  

Résztvevő nyilatkozata 

Alulírott ……………………………….. (olvasható név) a tájékoztatást megértettem, annak alapján a 

fenti személyes adataim kezeléséhez a fent megjelölt célból és keretek között  

 

hozzájárulok  ……………………………..                    nem járulok hozzá:…….……………………… 

                                 aláírás                                                                                     aláírás                   

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a résztvevőt megillető jogok 

Az Intézettől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a kezelt 

adatok másolatára. Kérheti a téves adatok helyesbítését vagy kiegészítését, továbbá kérheti az adatok 

törlését, ha azok kezelésére már nincs szükség, ha hozzájárulását visszavonta vagy az adatkezelés 

jogellenes. Kérheti az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Automatizált 

adatkezelés esetén, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, megilleti az 

adathordozhatósághoz való jog. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz címzetten, ha megítélése szerint a rá vonatkozó intézményi adatkezelés megsérti az európai 

adatvédelmi rendeletet. Joga van a késedelem nélküli értesítésre az adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy azokhoz jogosulatlan 

hozzáférést eredményező esemény (adatvédelmi incidens) bekövetkezése esetén. 

 

Készült: 2021. április 30.                                                

                                                                                              Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
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