
Adatkezelési tájékoztató 

  

a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett 

felnőttképzések  

keretében végzett adatkezelésekről 

 

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

 

 

Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ 

 

 Székhely:   4032 Debrecen, Böszörményi út 138.  

 E-mail cím:  gyori.borbala@fin.unideb.hu 

 Telefonszám:  06(52)/508-300, 06(52)/508-444/88022 

 

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

 

 

Az Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ adatkezelésére az alábbi 

jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:  

 

- 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 2016. április 27-i 

(EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR); 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről;(továbbiakban: Fktv.) 

- 11/2020 (II.7.) Korm.rendelet a felnőttképzési törvény végrehajtásáról 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről. 

- 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről (továbbiakban: FVM 

R.) 

 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

 

 

3.1. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett képzésre 

történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés 

 

3.1.1. Az adatkezelés célja: a képzésre történő jelentkezés biztosítása regisztrációs adatlap 

segítségével  

3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

A képzésben résztvevő: 

- természetes személyazonosító adatait, 

- lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét, 

- állampolgárságát, 



02 
 

- legmagasabb iskolai végzettségét, 

- személyi igazolvány számát (Növényvédelmi szakemberek továbbképzése esetén), 

- megye megnevezését, ahol nyilvántartásban van (Növényvédelmi szakemberek 

továbbképzése esetén) 

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)  

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a személyes adatokat a felnőttképzési 

szerződés megkötéséig kezeli 

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

3.1.6. Adattovábbítás: Jogszabály alapján meghatározott képzéseknél a Magyar Növényvédő 

Mérnöki és Növényorvosi Kamara részére FVM r. 21.§ (9) alapján 

 

 

 

3.2. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett képzésre 

jelentkezőkkel a felnőttképzési szerződés megkötésével összefüggő adatkezelés 

 

3.2.1. Az adatkezelés célja: A felnőttképzési szerződés megkötése a jelentkezőkkel. 

3.2.2. Kezelt adatok köre:  

A képzésben résztvevő: 

- természetes személyazonosító adatait, 

- lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét, 

- állampolgárságát, 

- legmagasabb iskolai végzettsége 

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)  

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik 

év utolsó napjáig 

3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

3.2.6. Adattovábbítás: A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére (Pest Megyei Kormányhivatal) a Fktv. 15. § alapján 

 

3.3. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett 

tanfolyamokon való részvétellel összefüggő adatkezelés 

 

3.3.1. Az adatkezelés célja: Az adott képzésen teljesítésének igazolása.  

3.3.2. Kezelt adatok köre:  

A képzésben résztvevő: 

- természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával 

összefüggésben - oktatási azonosító számát, 
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- elektronikus levelezési címét 

- legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát 

- a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy 

- legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével, 

- a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés 

elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, 

- a képzés során történő értékelésével és minősítésével, 

- aláírása a jelenléti íven  

3.3.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pont, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 16. § a) és b) pontjai alapján.  

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik 

év utolsó napjáig. 

3.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

3.3.5.Adattovábbítás: A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére (Pest Megyei Kormányhivatal) a Fktv. 15. § alapján 

 

3.4. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett képzés 

sikeres elvégzésének igazolásával összefüggő adatkezelés 

 

3.4.1. Az adatkezelés célja: A képzésben résztvevő felnőttek részére a képzés elvégzésének 

igazolása, tanúsítvány kiadása 

3.4.2. Kezelt adatok köre:  

A tanúsítvány tartalmazza 

a) a tanúsítvány sorszámát, 

b) a felnőttképző megnevezését és nyilvántartásba vételi számát, 

c) a képzésben részt vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési 

helyét és születési idejét, anyja születési családi és utónevét, 

d) a képzés megnevezését, időpontját és óraszámát 

3.4.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a 2013. évi LXXVII. törvény a 

felnőttképzésről 13/B. § (1) bekezdése alapján. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

3.4.4. Az adatkezelés időtartama: A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik 

év utolsó napjáig. 

3.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési 

Központ munkatársai. 

3.4.6. Adattovábbítás: A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére (Pest Megyei Kormányhivatal) a Fktv. 15. § alapján 

 

3.5. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett 

tanfolyamokon résztvevők elérhetőségével összefüggő adatkezelés 

 

3.5.1. Az adatkezelés célja: A képzésben résztvevőkkel való hatékony, gyors kapcsolattartás. 

3.5.2. Kezelt adatok köre:  
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A képzésben résztvevők: 

-  telefonszáma 

3.5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

3.5.4. Az adatkezelés időtartama: A képzés befejezéséig 

3.5.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

3.6. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett tanfolyamok 

számlázásával összefüggő adatkezelés 

 

3.6.1. Az adatkezelés célja: A képzés részvételi díjáról szóló számla kiállítása.  

 

3.6.2. Kezelt adatok köre:  

A képzésben résztvevő: 

- neve 

- címe 

- a munkáltató adatai (amennyiben a képzés díját a munkáltató fizeti) 

 

3.6.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a 2000. évi C. törvény a 

számvitelről alapján. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) 

 

3.6.4. Az adatkezelés időtartama: A számla kiállítását követő 8. év végéig.  

 

3.6.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

 

3.6.6. Adattovábbítás:- 

 

3.7. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett 

tanfolyamokon résztvevő oktatók szerződéseivel összefüggő adatkezelés 

 

3.7.1. Az adatkezelés célja: A képzés megvalósításához szükséges személyi feltételek 

biztosítását szolgáló szerződések meglétének igazolása. 

 

3.7.2. Kezelt adatok köre:  

A képzésben résztvevő oktatók: 

- neve 

- születési neve 

- TAJ száma 

- adóazonosító jele 

- anyja neve 

- születési helye, ideje 

- állampolgársága 

- lakcíme 

 

3.7.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a 2013. évi LXXVII. törvény a 

felnőttképzésről 16. § e) és g) pontjai alapján. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) 
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3.7.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó 

napjáig. 

 

3.7.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

 

3.7.6. Adattovábbítás: - 

 

3.8. A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ által szervezett zárt térben 

tartott képzés, rendezvény esetén a veszélyhelyzettel összefüggésben végzett adatkezelés 

 

3.8.1. Az adatkezelés célja: A képzésen, rendezvényen való részvétel feltétele, hogy a 

jelentkezőknek koronavírus elleni védettséggel kell rendelkezni, erről a rendezvény 

szervezőjének meg kell győződnie. A részvételi feltétel igazolása érdekében a jelentkezőknek 

a regisztrációs adatlapon nyilatkozniuk kell a koronavírus elleni védettségük tényéről.  A 

képzés, rendezvény kezdete előtt a résztvevőknek a rendezvény helyszínén be kell mutatniuk a   

koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdése szerinti védettségi igazolványukat, illetve applikációt. 

3.8.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

A képzésben résztvevő: 

- rendelkezik-e védettségi igazolással 

 

3.8.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről 6/C. § (3) bekezdés 

alapján   

3.8.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a személyes adatokat a felnőttképzési 

szerződés megkötéséig kezeli 

3.8.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A Debreceni Egyetem Kancellária a feladat ellátására 

megbízott munkatársai. 

3.8.6. Adattovábbítás: - 

 

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok 

 

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a Debreceni Egyetem 

Kancellária Továbbképzési Központ által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a 

Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ az Ön által megjelölt elérhetőségére 

(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezelünk Önről; 

- milyen adatkezelés célokból; 

- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; 

- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról. 
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4.2. Másolat kéréséhez való jog 

 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Debreceni Egyetem 

Kancellária Továbbképzési Központ által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a 

Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ az Ön által megjelölt elérhetőségére 

(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.  

 

4.3. Helyesbítéshez való jog 

 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, 

pontosítjuk a személyes adatát.  

 

4.4. Törléshez való jog 

 

A GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra 

hozott személyes adatokat.  

 

4.5. Korlátozáshoz való jog 

 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, 

amíg a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ ellenőrzi a személyes 

adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központnak már nincs szüksége a 

személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az 

adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik 

okból kéri a korlátozást.  

 

A Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ az adatkezelés 

korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes 

adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső 

adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.  

 

4.6. A joggyakorlás közös szabályai 

 

A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ a kérelmét legfeljebb egy hónapon 

belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.  

 

A kérelem megtagadása esetén a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, 

valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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A Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ fenntartja magának azt a jogot, 

hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az 

érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen 

esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely 

esetben indokolt, hogy a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ 

meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik 

 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési 

Központ adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.  
 

 


