
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelés célja 

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a HTTP Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz utca 45.) szervezésében 

megvalósuló Cisco Hálózati Akadémiai oktató képzések adatainak kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges 

adatkezelési körülményeit, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban. 

Az adatkezelés az oktatói képzések megvalósítása érdekében szükséges. 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja 

Az oktatói képzéseken való részvétellel az alábbi személyes adatok megadására, felvételére kerül vagy kerülhet 

sor:  

• az érintett viselt és születési neve, 

• az érintett születési helye, ideje, 

• az érintett anyja neve, 

• az érintett állampolgársága, 

• az érintett iskolai végzettsége, 

• az érintett e-mail címe, 

• az érintett telefonszáma, 

• az érintett lakcíme 

• azon intézmény, ahonnan az érintett érkezett. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 

Ön önkéntes hozzájárulása, melyet az oktatóképzésre történő regisztrációkor adhat meg. 

Az adatkezelő személye, elérhetőségei  

Név: HTTP Alapítvány 

Cím: (1123 Budapest, Csörsz utca 45.) 

Telefon: +36 1 225 4702 

E-mail: info@http-alapitvany.hu 

Honlap: http://www.http-alapitvany.hu 

A HTTP Alapítvány a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így 

különösen az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

Az adatkezelés időtartama  

A HTTP Alapítvány személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések  

Az Ön által megadott adatokat a HTTP Alapítvány munkatársai az oktatóképzés szervezéséhez és 

adminisztrációjához (például képzési szerződés, tanúsítvány) használja, valamint azokat a törvényi előírásnak 
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megfelelően a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR) tölti fel, további felek számára az adatokat a 

HTTP Alapítvány nem adja át.  

Amennyiben nem járul hozzá bizonyos személyes adatainak továbbításához a Felnőttképzési Adatszolgáltatási 

Rendszerbe, és az ehhez szükséges nyilatkozatot a képzés megkezdéséig a HTTP Alapítványnak eljuttatja, a jelzett 

személyes adatait a FAR üzemeltetőjének nem adjuk át. 

A HTTP Alapítvány megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait védje többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

Tájékoztatáskéréshez való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a HTTP Alapítványtól arra nézve, hogy 

a HTTP Alapítvány 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• a HTTP Alapítvány kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.  

A HTTP Alapítvány az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 

teljesíti.  

Helyesbítéshez való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a HTTP Alapítvány módosítsa valamely személyes 

adatát. A HTTP Alapítvány az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

Törléshez való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti a HTTP Alapítványtól a személyes adatainak törlését. A törlési 

kérelmet a HTTP Alapítvány abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a HTTP Alapítványt a személyes adatok 

további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a HTTP Alapítvány az Ön kérelmét 

legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

Zároláshoz való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az HTTP Alapítvány személyes adatait zárolja. A zárolás 

addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például, 

ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az HTTP Alapítvány jogellenesen kezelte, azonban az Ön által 

kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az HTTP Alapítvány 

ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az HTTP Alapítvány tovább tárolja a 

személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.  

Tiltakozáshoz való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az HTTP Alapítvány személyes 

adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az HTTP 

Alapítvány jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a 

jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. 
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Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az HTTP Alapítvány ellen. A per 

elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.  

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Bp. 

Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A HTTP Alapítvány tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat az 

adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, jogszabályi kötelezettségünkön kívül további félnek nem 

adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. 

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót. 


