Ikt. sz.: NSZFH/644/1570-1/2021.

ADATVÉDELMI ÉS -KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS1

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és szakképző intézményei szerződéses partnerei és a
szerződéses kapcsolattartók számára
Tisztelt Szerződéses Partnerek és Kapcsolattartók!

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és szakképzési intézményei a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban:
GDPR vagy Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, továbbá az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és intézményei (a továbbiakban: ZSZC), jelen okirattal
teljesíti az Önök, azaz az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást,
ezzel is elősegítve az érintettek jogainak a gyakorlását.
Jelen tájékoztatást megtekintheti a ZSZC honlapján ( https://zegszakkepzo.hu/zalaegerszegiszakkepzesi-centrum/) vagy a ZSZC szakképzési intézménye honlapján
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a ZSZC-ben az érintettek, azaz az Önök
személyes adatait milyen módon, milyen jogalappal kezeljük és tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
adataik védelme érdekében milyen jogosultságok illetik Önöket és hogyan érvényesíthetik
jogaikat.

I.

ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Az adatkezelő meghatározása
Funkció
megnevezése
Adatkezelő

Az intézmény neve, címe

Felelős vezetője

Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum (ZSZC)

Vizlendvai László
főigazgató
Szabó Károly
kancellár
Az intézmény
igazgatója

A ZSZC szakképzési
intézménye

Elérhetősége

info@zegszakkepzo.hu
tel.:06/92/313-583/101

1.2. A ZSZC adatvédelmi tisztviselőjének kérdéseit az alábbi elérhetőségen felteheti:
postai úton: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen; vagy emailben: adatkezeles@zegszakkepzo.hu

Jelen tájékoztató a 2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR –
General Data Protection Rules; továbbiakban Rendelet) elvei és szabályai alapján készült (az Európai Parlament és a Tanács
2016/679-es rendelete)
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1.3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a ZSZC és szakképző intézményei a szerződés, megállapodás megkötése és
teljesítése, valamint a felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Partnerrel, illetve illetékes
képviselőjével, munkatársával, kapcsolattartójával – azaz az érintettel – szükség esetén közvetlenül
felvehesse a kapcsolatot, illetve kapcsolatot tudjon tartani a ZSZC-t és a Partnert érintő ügyekben.
Az adatkezelő ZSZC és szakképző intézménye személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie - törvényesség és tisztesség elve.
Csak olyan személyes adatot kezel a ZSZC, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető - arányosság elve.

Fontos cél, hogy „a személyes adatok kezelése csak akkor és annyiban lehet indokolt,
amennyiben az adatkezelés célját nem lehetséges adatkezelést nem igénylő eszközökkel
elérni, és minden esetben vizsgálni kell, hogy létezhet-e hatékony, de az érintettek
magánszférájára kevésbé kockázatos megoldás” – adattakarékosság elve
A korlátozott tárolhatóság elve alapján az adatok megőrzésének időtartama sem lehet korlátlan, azt a
feltétlenül szükséges időtartamra kell szűkíteni.
Alapelv továbbá az adatkezelés megvalósulása során az adatkezelés átláthatósága, az adatok
pontossága. Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettekkel megismertesse lehetőségeiket az adataik
kezelése folyamatában.
A bizalmasság és integritás, valamint az adatbiztonság alapelvének alkalmazása azt jelenti jelen
esetben, hogy a tárolt adatokhoz jogosulatlan harmadik személy ne juthasson.
1.4. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése e) pontja2 ezen belül a c)pontja
A ZSZC és a szakképző intézmény mint adatkezelő adatkezelésének a jogalapjaként nem az érintettek
hozzájárulása, hanem az Infotv. 5. § (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelésnek minősülő, a GDPR
6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közfeladat ellátása szolgál.
A ZSZC adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
közfeladat ellátása – a 6. cikk (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően – a szerződéses előzményben
feltüntetett nemzeti és uniós jogszabályokban és egyéb jogi aktusokban foglalt előírások szerint. Ahol
a jogi előírások az adatkezelésre vonatkozó részletes iránymutatást nem tartalmaznak, ott az irányító
szerv az adatkezelést kizárólag a közfeladat ellátásához feltétlenül szükséges mértékre korlátozza.
Az adatkezelő ZSZC és szakképzési intézményei közfeladatot látnak el, amely esetben az adatok
nyilvántartását jogszabályok határozzák meg. Az adatkezelő ZSZC-ben és szakképző intézményében
személyes adat jogalap nélkül nem kezelhető. A személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény illetve
- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés és közérdekű adatkezelés),
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GDPR: 6. cikk (1) bekezdés e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

Különleges adatokat csak jogszabály által meghatározott esetekben és különösen körültekintő
adatbiztonsági szabályok alapján kezel az adatkezelő. (Kivéve: az Alaptörvényben biztosított alapvető
jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból
elrendeli a különleges vagy érzékeny adatok kezelését.)

II.

A ZSZC ÁLTAL KEZELT ADATOK JELLEGE

2.1 A Partner mint érintett adatai, jogszabályi háttér a GDPR meghatározása szerint, fogalmak,
kezelt adatok:
GDPR 4. cikk 1. pont: „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
GDPR 4. cikk 2. pont: „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A ZSZC azon személyes adatokat kezeli, melyek a ZSZC tudomására jutnak az érintett
vonatkozásában a Partnerral való kapcsolattartással összefüggésben, melyek az alábbiak:
 az érintett neve,
 az érintett beosztása,
 az érintett telefonos elérhetősége,
 az érintett email címe,
 az érintett vonatkozásában az érintett által az Adatkezelő részére megadott, vagy
nyilvánosan elérhető egyéb adatok.
2.2. Az adatok kezelési ideje, tárolása
A személyes adatok kezelése a szerződés, megállapodás megkötésének előkészítésével kezdődik és az
adatok törléséig tart.
A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó nemzeti és uniós jogalkotás ide vonatkozó jogi aktusai,
valamint az ezeknek megfelelő belső szabályozóik szerint a megállapodással kapcsolatos
dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik. A ZSZC tájékoztatja az érintettet, hogy a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
5. § (1) és (4) bekezdése szerint a köziratot, valamint közlevéltárban őrzött, köziratnak nem minősülő
levéltári anyagot elidegeníteni, megrongálni vagy egyéb módon használhatatlanná tenni, továbbá - a
szabályosan lefolytatott selejtezési eljárást, illetve a hiteles másolatkészítési eljárást kivéve megsemmisíteni tilos. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletnek
megfelelően lefolytatott hiteles másolatkészítési eljárást követően, jegyzőkönyv felvétele mellett, a
közirat papíralapú példánya megsemmisíthető. Tekintettel arra, hogy a ZSZC a fent hivatkozott
törvény szerint közfeladatot ellátó szervnek minősül, és a fent hivatkozott törvény szerint közirat a
keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó szerv
irattári anyagába tartozik vagy tartozott, ezért a ZSZC az érintettek személyes adatait a megállapodás
időtartama alatt, azt követően a megállapodás megőrzésére irányadó időtartamig jogosultak tárolni,
azaz a ZSZC az adatokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános

követelményeiről szóló 335/2015. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a közlevéltárnak
történő átadásig kezeli. Fentiek mellett a ZSZC által európai uniós forrásból bonyolított projektek
esetében a projektdokumentumokban szereplő kapcsolattartói személye adatokat az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 38/A.§ ás 110. § alapján az adatkezelési jogosultság és kötelezettség végső időpontjáig 2027. december 31. napjáig őrzi meg. Illetőleg a szerződések pénzügyi elszámolási kötelezettségei
szerint köteles a szerződéses adatokat megőrizni az adatkezelő.
III. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettet tömören, közérthetően köteles az adatkezelő tájékoztatni a személyes adatairól, a kezelés
módjáról.
3.2. Az érintett adatokhoz való hozzáférésének joga
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy adatai kezelése folyamatban van,
jogosult az adatkezelés célját, kategóriáit, valamint azokat megismerni, akikkel közlik az adataikat, az
adatkezelés módját.
3.3. Az adatok helyesbítésének joga
A pontatlan és hiányos adatkezelést jogosult az érintett helyesbíteni.
3.4. Az adatok törléséhez való jog
A következő esetekben jogosult kéréssel töröltetni az adatait az érintett: az adatkezelés célja már nem
áll fenn; az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és nincs más jogalap; az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogalap; a személyes adatokat jogellenesen
kezelték; jogszabály szerint az adatok törlendők;
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: jogszabályi alapon, közérdek
vagy közhatalmi jogosítvány esetében, nép-egészségügyet érintő esetben, archiválási, tudományos
vagy kutatási, statisztikai, stb. cél esetén.
3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kéréssel korlátozhatja az adatkezelést az adatok pontosságának ellenőrzési idejére,
jogellenes adatkezelés esetén az érintett nem töröltetné az adatot, de kezelését korlátozhatja; az
adatkezelő számára szükségtelenek már az adatok, de az érintett csak korlátozza a kezelését esetleges
jogi igények előterjesztéséhez pl.
3.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára megadott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja és az adatait egy másik adatkezelőhöz
továbbítsa.
3.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult, hogy saját helyzetével kapcsolatos indokolt okból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival, szabadságával szemben.
Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból jogosult arra, hogy tiltakozzon a közfeladat
ellátása keretében megvalósuló egyes adatkezelési műveletek módja, gyakorlati kialakítása kapcsán. A
tiltakozást a ZSZC és a szakképző intézmény köteles érdemben megvizsgálni, annak elbírálásakor az
adatkezelőnek mérlegelnie kell, hogy a konkrét érintett vonatkozásában enyhébb, az érintett
magánszféráját kevésbé korlátozó eszköz, adatkezelési módszer alkalmazható-e az adatkezelési cél
elérésére.

3.8. Visszavonás joga
Az érintett hozzájárulása visszavonására bármikor jogosult.
3.9. Panasz benyújtásának joga
Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
A hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/c (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
Telefon: 06/1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;honlap: www.naih.hu
3.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
IV. ZÁRÓ EGYÉB ÚTMUTATÁS
Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről kérdéssel az 1.2. pontban meghatározott
elérhetőségen forduljon hozzánk. Az adatokat megismerő alkalmazottaink titoktartásra kötelesek és a
Szervezeti és Működési Szabályzatban és minden vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint
kötelesek eljárni.
A ZSZC a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért,
valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A ZSZC fenntartja a jogot, hogy
jelen tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.

A ZSZC ugyanakkor tájékoztatja az érintetteket, hogy a ZSZC közfeladatot ellátó és
közpénzből gazdálkodó költségvetési szerv és tevékenysége során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az Infotv).
hatálya alatt is áll, ezért az általa létrehozott szerződések általános adatai (szerződő felek
adatai, szerződés tárgya, szerződés értéke, szerződés időtartama) közérdekű és/illetőleg
közérdekből nyilvános adatokat tartalmaznak.

Zalaegerszeg, 2021. június 28.

Vizlendvai László s.k.
főigazgató

Szabó Károly s.k.
kancellár

