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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-ának (4) bekezdése alapján az IBS Nemzetközi Üzleti 

Főiskola (IBS) mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) a jelen tájékoztató nyilvánosságra 

hozatalával tájékoztatja hallgatóit, munkavállalóit, a beiratkozni szándékozó jelentkezőket, az 

Nftv-n kívüli képzési formák és egyéb főiskolai rendezvények résztvevőit, továbbá üzleti 

partnereit, továbbá a weboldalt látogató egyéb személyeket és egyéb érintetteket a személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos információkról. 

 

***** 

Az Adatkezelő 

Az adatok kezelője az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (FI 35200) 

Székhely/postázási cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. 

adószám: 18086223-2-4 

Elérhetőség: dataprotection@ibs-b.hu, vagy a http://www.ibs-b.hu weboldalon keresztül 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-62227/2013 

 

A törvényes adatkezelés kialakítása és folyamatos biztosítása érdekében a Főiskola az érintettek 

személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az alábbi 

jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el: 

• az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 

(továbbiakban: EU rendelet vagy GDPR), valamint  

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) 

• a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.); 

• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.); 

• a kutatás- és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. évi CXIX. tv. (a továbbiakban: Kktv.);  

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény (Grt.); 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.); valamint  

• minden további olyan jogszabály, és belső szabályzat, amely a Főiskola tevékenységére 

vonatkozóan kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz. 

 

Értelmező rendelkezések 

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők: 

érintett: az Nftv. hatálya alá tartozó képzésekben résztvevő hallgatók, ideértve a külföldi 

társintézménnyel együttműködésben folytatott képzésben résztvevő hallgatókat is, egyéb képzésekben 

résztvevők, rendezvényi résztvevők, a főiskola alkalmazottai, szerződéses partnerei (továbbiakban 

együttesen: minden érintett).  

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosítására 

vonatkozó adatok, azonosító jele, az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok, valamint egy, 

vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

http://www.ibs-b.hu/
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különleges adat: az egészségi állapotra, a főiskolai oktatásban való részvételt érintő egyéni képességre, 

ezzel kapcsolatos esetleges fogyatékosságokra utaló/vonatkozó továbbá egyéb, szenzitív személyes adat  

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 

feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

hírlevél: a főiskolai aktualitásokkal, a főiskola tevékenységével, szolgáltatások igénybevételével, ezek 

változásaival, a főiskolai rendezvényekkel, és egyéb a főiskolai működést meghatározó/befolyásoló 

feltételekkel, körülményekkel kapcsolatos, időszakonkénti, jellemzően elektronikus levélben 

megküldött tájékoztatás. 

marketing információ: a főiskola és partnerintézményei tevékenységére, szolgáltatásaira, kiegészítő 

szolgáltatásaira, rendezvényeire vonatkozó reklám-és marketing anyag. 

 

I. Az adatkezeléssel összefüggő alapvető rendelkezések 

 

1. Az adatkezelés célja 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető.  

A Főiskola által végzett – elsődlegesen az Nftv-ben rögzített törvényi felhatalmazáson alapuló - 

adatkezelés célja az, hogy a Főiskola hallgatói, számára az Nftv-ben meghatározottak szerint a Főiskola 

által nyújtható oktatási szolgáltatásokat nyújtson, illetve ezen szolgáltatásához kapcsolódóan 

érintettekkel (szükséges esetben a hallgatók közeli hozzátartozóival) kapcsolatot tartson, számukra 

információkat biztosítson. A Főiskola e szolgáltatások biztosítása céljából a hallgató által a szolgáltatás 

igénylése során megadott személyes adatokat kezel. 

A Főiskola mindezeken felül a működése körében kezeli a munkavállalói/magánszemély megbízottjai 

szükséges körben megadott személyes adatait, szerződő partnerei személyes adatait, illetve eseti 

megkeresésekkel érintett természetes személyek adatait is a kapcsolódó hozzájárulás által lehetővé tett 

körben és időintervallumban. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének 

és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely 
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az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat 

csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani 

kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek 

legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 

azonosítani. 

A Főiskola az egyes adatkezelések jogalapjáról, céljáról, az adatkezeléssel összefüggő fontos 

információkról az alábbiakban nyújt részletesebb tájékoztatást. 

2. Az adatkezelés jogalapja 

A Főiskola az adatkezelést vagy főszabályként törvényben (Nftv.) elrendelt kötelező adatkezelés 

körében, ezt meghaladóan szerződéses jogviszony alapján, vagy az érintett hozzájárulása alapján végzi.  

A törvényes adatkezelésre a Főiskola elsődlegesen a Főiskola oktatási- kutatási tevékenységével 

összefüggésben, az Nftv.-ben foglalt felhatalmazás alapján kerülhet sor. Az adatkezelés célja ezen 

esetekben a hallgatók hallgatói jogviszonyával és a Főiskola jogszabályi kötelezettségeinek 

teljesítésével összefüggő adatkezelés, a hallgatókkal való kapcsolattartás. 

Az adatkezelés az Infotv. értelmében a (leendő) hallgató/résztvevő hozzájárulása, ill. jogszabályi 

felhatalmazás, vagy a GDPR-ban meghatározott egyéb jogcím alapján végezhető. A jelen 

nyilatkozatban megjelölt adatkörök tekintetében a hozzájárulással a hallgató félreérthetetlen 

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok főiskolai tevékenység folytatásával összefüggésben 

történő teljes körű kezeléséhez, a jelen tájékoztató szerint. A hozzájárulás megadása írásban (illetve a 

weboldalon keresztül kitöltött űrlapon megadott adatok esetében online módon), a jelentkezési lap 

(online jelentkezési űrlap) és/vagy képzési szerződés kitöltésével történik. A különleges adatnak 

minősülő egészségügyi állapottal összefüggésbe hozható adatot a Főiskola jogszabály felhatalmazása 

alapján kezeli (ld. „Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Kiegészítő szabályzata A fogyatékossággal 

élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről” 

Szabályzata). 

Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem 

köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a kötelező adatok 

megadása hiányában a Főiskola nem tudja az adatkezeléstől függő adott szolgáltatásokat nyújtani.  

3. Az adatkezelés időtartama 

A Főiskola az Nftv. alapján a személyes adatokat a hallgatói jogviszony megszűnését követően a 

főiskolai iratkezelési szabályzatban szereplő időtartamig köteles kezelni.  

Jogszabályi rendelkezés hiányában a Főiskola az adatokat a cél megvalósulásáig, vagy az érintettől 

származó visszavonásig, illetve az érintettől származó kérelem alapján való adattörlésig kezeli. 

4. Adatkezelők, adatfeldolgozók köre 

A személyes adatok megismerésére a Főiskola, továbbá az adatfeldolgozást végző szervezetek, illetve 

ezek munkavállalói/megbízottjai jogosultak, amelyek feladatellátásához a személyes adatok 

megismerése elengedhetetlen. 

Az adatok megismerésére jogosult személyekkel/szervezetekkel kapcsolatban az Nftv. 3. sz. melléklete 

alapján a Főiskola felsőoktatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a jogszabály által végezni rendelt 

olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, kiszervezheti.  

Az adatokat a Főiskola jogszabály által elrendelt esetekben és keretek között az adatok megismerésére 

jogosult a feladatkörükben eljáró szervezeteknek továbbíthatja, e szerveknek a Főiskolához intézett 

írásbeli megkeresése esetén:  
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a) a Főiskola működése törvényességének ellenőrzésére jogosult hatóságnak (OH), illetve a 

felsőoktatáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszer üzemeltetetése körében (FIR) 

b) a folyamatban levő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző 

nyomozó hatóságnak, ügyészségnek, 

c) külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos információ gyűjtésre 

felhatalmazott szervnek, 

d) a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak, 

e) a gazdálkodás nyilvántartásához szükséges adatok tekintetében a gazdálkodás nyilvántartását 

végző szolgáltatónak, továbbá a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok 

tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzőnek, 

f) alapvető jogok biztosának, 

g) a feladatkörében eljáró Idegenrendészeti Hivatalnak. 

 

II. A kezelt adatok és érintettek köre, az adatkezelés célja, módja, 

tartalma 

 

1. A Főiskola alap- és mesterképzéseire illetve egyéb képzéseire jelentkezők, hallgatók  

 

1.1. A Főiskola képzéseire a weboldalon keresztül (online felvételi űrlapon) jelentkező érintett 

adatait a Főiskola alap- és mesterszakjaira való sikeres felvételt megelőzően (illetve az egyéb 

képzésekre, tréningekre való jelentkezés során a felvételt követően is) a Főiskola az érintett 

személy önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az ennek körében kezelt adatok: 

• személyes adatok (név, születési adatok, anyja neve)*, 

• elérhetőségek (lakcím, levelezési cím, telefon, email)*, 

• szülő, hozzátartozó elérhetősége (sürgős esetekre), 

• a választott képzés adatai*, 

• diákszállás igénylés, 

• feltöltött dokumentumok, 

• marketinges adatok (az IBS megismerésének folyamatáról). 

A jelentkező az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott 

adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére. 

b. A megadott adatok a Főiskola szerverére titkosított csatornán keresztül jutnak el. 

c. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot. 

 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. alapján történő adatkezelés esetében a törvényben 

meghatározott ideig, illetve az érintett kérésére törlésig. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába – az 1.3. pontban meghatározottak, illetve az érintett 

kifejezett hozzájárulása kivételével - nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
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A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő az ahhoz kapcsolt 

szolgáltatás/kedvezmény nyújtását megtagadja. 

 

1.2. A Főiskola alap- és mesterszakjaira a weboldalon (illetve a felvi.hu-n keresztül) jelentkező 

érintettnek a sikeres felvételét követően a Főiskola az Nftv18. §.-ában meghatározott célból az 

Nftv 3. sz. mellékletében foglalt rendelkezések szerint és terjedelemben jogosult adatkezelésre. 

A weboldalon keresztül, az online felvételi űrlapon megadott adatok közül – a felvételt 

követően is – a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat: 

 

1. személyes adatok (név, születési adatok, anyja neve)*, 

2. elérhetőségek (lakcím, levelezési cím, telefon, email)*, 

3. szülő, hozzátartozó elérhetősége (sürgős esetekre), 

4. a választott képzés adatai*, 

5. diákszállás igénylés, 

6. feltöltött dokumentumok, 

7. marketinges adatok (az IBS megismerésének folyamatáról). 

 

A jelentkező az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamata (a Főiskola weboldalán keresztül való 

jelentkezések esetében): 

a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott 

adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére. 

b. A megadott adatok a Főiskola szerverére titkosított csatornán keresztül jutnak el. 

c. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot. 

 

Adatkezelés időtartama: az Nftv. alapján történő adatkezelés esetében a törvényben 

meghatározott ideig, illetve az érintett kérésére törlésig. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába – az 1.3. pontban foglaltak, illetve az érintett kifejezett 

hozzájárulása kivételével - nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő az ahhoz kapcsolt 

szolgáltatás/kedvezmény nyújtását megtagadja. 

 

1.3. A hallgatók beiskolázásával összefüggésben a hallgatói toborzáshoz a Főiskola szerződéses 

partnereket (adatfeldolgozók) vesz igénybe. Az adatfeldolgozó partner számára adattovábbításra 

kizárólag az adott partner közreműködő tevékenységével érintett jelentkezőkre/hallgatókra korlátozva, 

célhoz kötötten, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor. Ebben a körben a Főiskola, 

illetve a képviseletében eljáró adatfeldolgozó partner – a hallgató képzésre történő felvételét 

megelőzően, illetve a felvételt követően is – a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli az alábbi 

adatokat: 
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8. személyes adatok (név, születési adatok, anyja neve)*, 

9. elérhetőségek (lakcím, levelezési cím, telefon, email)*, 

10. szülő, hozzátartozó elérhetősége (sürgős esetekre), 

11. a választott képzés adatai*, 

12. diákszállás igénylés, 

13. feltöltött dokumentumok, 

14. marketinges adatok (az IBS megismerésének folyamatáról). 

 

Az érintett az adatok megadásával/elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

a. Érintett a fent meghatározott adatait elektronikusan vagy papír alapon 

megadhatja/eljuttathatja az Adatkezelő részére. 

b. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot. 

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 

 

Adatközlés – a jelen pontban említett, toborzásban közreműködő szerződéses adatfeldolgozón 

kívül, illetve az érintett kifejezett hozzájárulását kivéve - harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy 

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő az 

ahhoz kapcsolt szolgáltatás/kedvezmény nyújtását megtagadja. 

 

2. A weboldal látogatói 

 

Az Adatkezelő a www.ibs-b.hu weboldalának látogatása során anonim módon a látogató 

session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai 

céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről 

a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. 

 

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookie-k (sütik) felhasználásának 

célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban 

említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek 

megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. 

 

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 

 

A Google Analytics által létrehozott cookie-k időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal 

elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó 

írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az 

dataprotection@ibs-b.hu e-mail címen lehet bejelenteni 
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A weboldal látogatási adataival összefüggésben a IV. pont további részletes tájékoztatót 

tartalmaz. 

 

III. Marketing célú adatkezelések 

 

1. Hírlevélre feliratkozók 

 

Az érintett a hallgatói jogviszony létesítésekor, vagy azt követően elektronikus levelezési címe 

megadásával feliratkozhat az Adatkezelő hírekről, értesítésekről, tájékoztatókról szóló 

hírlevelére, valamint regisztrálhat marketing célú hírlevélre. Emellett bármely természetes 

személy feliratkozhat az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevélre.  

 

A hírlevélre (és egyéb marketing célú eseti megkeresésekre) történő feliratkozás önkéntes 

hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden hallgató, illetve természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről 

rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra 

feliratkozik.  

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

név*  azonosítás  

e-mail cím* hírlevél kiküldése 

 

A hírlevél/marketing célú anyag küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja azonosítása, a 

többi felhasználótól való megkülönböztetése; a címzett teljes körű általános, vagy személyre 

szabott tájékoztatása az Adatkezelő híreiről, a 

képzésekhez/szolgáltatásokhoz/rendezvényekhez kapcsolódó tudnivalókról. Az adatkezelés 

célja továbbá a felhasználóval való kapcsolattartás; a címzettek elégedettségének tesztelése és 

mérése; A hírlap regisztráció lehetőséget ad arra is, hogy az érintett a weboldalon meghirdetett 

rendezvényre/eseményre is jelentkezhet. 

 

Hírlevél/marketing anyag kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Tájékoztató 

vonatkozó pontjában meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, 

ez arra vonatkozó szerződés alapján. 

 

Hírlevél/marketing anyag kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik. 

 

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból 

felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont 

szerinti esetben megerősítést nem ad. 

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az 

info@ibs-b.hu e-mail címre közölt/küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő 

címen iratkozhat le a hírlevélről: 1031 Budapest, Záhony u. 7. A kérelemből ki kell derülnie 

azon beazonosításra alkalmas minimális információknak és körülményeknek, mely alapján a 

törlési kérelemre vonatkozó jogosultság megállapítható és a törlés jogszerűen elvégezhető. 
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Az Adatkezelő a hírlevél listát ötévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez öt év után 

megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő 

hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból. 

 

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a kérésre való adattörlésig). 

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő 

linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.  

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 

nyújtását megtagadja. 

 

2. Nyereményjáték szervezése 

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik 

megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó 

szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek 

a weboldalon vagy szórólapon (oktatási kiállítás) elérhetőek.  

 

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett 

nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni. 

 

A kezelt adatok köre és céljai: 

név*  azonosítás 

telefonszám* kapcsolattartás 

e-mail cím* kapcsolattartás 

érettségi éve azonosítás 

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

• Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet 

a nyereményjátékra.  

• Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon 

rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.  

• Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti. 

• Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit elérhetővé teheti más 

érintettek, valamint harmadik személyek számára (nyilvános eredményhirdetés), ezért 
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felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon 

történő részvétel lehetőségét. 

• Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy 

megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a 

nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét 

pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos 

egyéb lépéseket tegyen. 

 

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon 

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely 

jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, 

amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az 

adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

3. Kérdőív, értékelő rendszer 

 

Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-

mail és papír alapú kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg 

véleményüket.  

 

Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette 

és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával. 

  

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

név      azonosítás 

e-mail cím     kapcsolattartás 

szöveges értékelés    minőségbiztosítás 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal  

kapcsolatos, több fokozatú értékelés  minőségbiztosítás 

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és 

kapcsolattartás. 

 

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, 

illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

• Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető módon értékelheti az 

Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket kérdőív kitöltésével és/vagy 

szabadszavas szöveges értékeléssel.   
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• Érintett az értékelését az Adatkezelő tudomására hozza elektronikus úton és/vagy papír 

alapon.  

• Adatkezelő az elektronikusan küldött értékeléseket az erre a célra rendszeresített 

elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja. 

• Adatkezelő a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és az 

Iratkezelési Szabályzat szerint letárolja. 

• Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban 

megválaszolja. 

• Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha 

megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy 

panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.  

 

Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott 

érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai 

célokból is felhasználja. 

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

IV. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés - látogatási adatok 

 

1. Hivatkozások és linkek 

Adatkezelő weboldala (www.ibs-b.hu) olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra 

mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását 

szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett 

weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.  

 

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak 

adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait 

bármilyen formában megadná. 

 

2. Cookie-k 

Adatkezelő a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz 

cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban. 

 

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:  

a. Feltétlenül szükséges cookie-k 

i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen 

cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal 

elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó 

által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. 
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ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan 

adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. 

iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek 

információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, 

működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az 

Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy 

melyek a weboldal legnépszerűbb részei. 

b. Funkcionális cookie-k 

i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes 

megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: 

szín, betűméret, elrendezés). 

c. Célzott cookie-k 

i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések 

igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések 

találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését 

szolgálják. 

d. Harmadik fél által biztosított cookie-k 

i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy 

közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom 

megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél 

számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is 

hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára. 

 

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát 

weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.  

 

3. Analitika, Facebook pixel (képpont) 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel 

(korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely 

üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy 

műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését 

segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, 

akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixel személyes 

adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a 

www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 

 

4. Facebook remarketing 

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek 

célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, 

hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing 

kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, 

működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 
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5. Google Adwords remarketing 

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek 

célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, 

hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein 

böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos 

kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem 

tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com 

oldalon található bővebb információ. 

 

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok 

gyűjtésére.  

 

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző 

automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, 

vagy automatikusan visszautasítani.  

 

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével 

állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. 

 

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos 

tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem 

fogadják el a cookie-kat. 

 

V. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing 

 

Adatkezelő elérhető a  facebook.com/Instagram/LinkedIn/Twitter/ 

Google+/Youtube/Pinterest/SnapChat oldalon, valamint más közösségi oldalakon. 

 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, 

az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által 

megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, 

különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként 

követik, megosztják, kedvelik.  

 

Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve   azonosítás 

publikus fotója   azonosítás 

publikus e-mail címe   kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon  

keresztül küldött üzenete  kapcsolattartás, válaszadás alapja 

érintett általi értékelés,  

vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja 
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Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így 

a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül 

keresi meg az Adatkezelőt. 

 

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos 

adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, 

publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb 

akciókról is. 

 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak 

követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található 

üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre 

kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak 

közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre 

kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, 

üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 

 

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal 

lehetővé teszi.  

 

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is 

közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő 

a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál 

szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt 

közösségi portálokon történő közzétételt is. 

 

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 

2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. 

 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, 

ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen 

kaphat. 

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 

nyújtását megtagadja. 

 

VI. Adatkezelőtől való, egyszeri információkérés folytán keletkezett 

adatokkal kapcsolatos adatkezelés 
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Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik 

megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.  

 

Az információkérés során megadott adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és az 

Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett. 

 

Kezelt adatok köre és célja: 

név*   azonosítás 

telefonszám  kapcsolattartás 

e-mail cím*  kapcsolattartás 

kérdés tartalma* válaszadás 

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton 

keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő 

termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.  

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – 

ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett 

máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. 

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul 

ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon 

keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, 

vagy azt részére megválaszolja. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 

nyújtását megtagadja. 

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez 

és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan 

jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. 

 

VII. Folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok 
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Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, 

vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú 

kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás stb. 

(Például érintettel folyatott levelezés.) 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az 

Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely 

szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen 

alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az 

érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban 

meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat 

Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely 

jogalap alapján kezeli az adatait. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében 

eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy 

rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.  

 

A kezelt adatok köre és célja: 

név*    azonosítás 

telefonszám   kapcsolattartás 

e-mail cím*   kapcsolattartás 

kérdés, egyéb, érintett által 

 megadott adat,   válaszadás 

 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések 

és egyebek megválaszolása, megoldása.  

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton 

keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, 

telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, chat felültet 

használva) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel 

és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé. 

b. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján 

az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással 

élve tájékoztatja az érintettet. 

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy 

az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását 

követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az 

adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés 

időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az 

adatokat. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 
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A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 

nyújtását megtagadja. 

 

VIII. Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése 

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra 

jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír 

alapon), vagy kiírt álláspályázat nélkül, hozzá jelentkezzenek. 

 

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz valamilyen munkakör 

elnyerése céljából jelentkezik. 

 

A kezelt adatok köre és célja: 

• név    azonosítás 

• szül. hely, idő   azonosítás 

• megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához szükséges 

• különleges adat, pl. egészségügyi adat (különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, 

ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges) 

• tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének 

elbírálásához szükséges a munkatapasztalat 

• tapasztalatok – pozíció leírása, pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a 

munkatapasztalat 

• iskolai végzettség, pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség 

• idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához 

szükséges az idegen nyelvismeret 

• csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az 

önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai 

• csatolt motivációs levél, pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs 

levél 

• adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az 

érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához 

szükséges 

 

Az adatkezelés célja a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

a. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az 

Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan 

elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik. 

b. Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a 

megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán 

keresztül jutnak el. 

c. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a 

betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony 
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létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb 

személyeket személyes interjúra hívja be. 

d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és/vagy adott esetben 

teszt kitöltésével folytatódik. 

e. A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér 

véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait 

az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti a jövőben, ha ahhoz az 

érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon, kérték.   

f. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és 

kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig 

történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett 

kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben 

ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon 

keresztül).  

g. Megadott hozzájárulás esetén az Adatkezelő azokat az adatokhoz 

kapcsolja és eltárolja.  

 

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia 

személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai 

tapasztalatainak ellenőrzése céljából. 

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést 

követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 

nyújtását megtagadja. 

 

IX. Foglalkoztatással, munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések 

 

1. Munkatársak adatainak nyilvántartása 

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat 

átadni az állami adó- és vámhatóság, illetve a tevékenységével összefüggő egyéb hivatalos 

nyilvántartások (FIR) irányába munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy 

megbízási jogviszony esetén.  

 

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a biztosítási jogviszonnyal 

kapcsolatos adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé, így az adatok felvétele, tehát az 

adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja 

alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ 

alapján. A Főiskola egyéb, a tevékenységével összefüggő nyilvántartások (FIR) felé való 
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adatszolgáltatása is jogszabályon alapul és kötelező (lásd Nftv., valamint a 87/2015. (IV. 9.) 

Korm. rendelet). 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy 

egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége 

fakad.  

 

Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: 

biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának 

kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a 

FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt 

igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik 

adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és 

utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, 

személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, 

idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, 

próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, 

munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok. 

 

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó 

megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye, végzettség, nyelvismeret, szakmai 

tapasztalat. 

 

A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. évi CL. 

törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező.  

 

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése. 

 

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja 

nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni 

tilos. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

a. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, 

törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok 

vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz. 

b. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek 

teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített 

foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.  

c. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, 

egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az 

Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési 

Szabályzat szerint letárol. 

d. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó 

adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, 

telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának 

közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton 

vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat 

átadja. 
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Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során 

biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, 

aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.  

 

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes 

Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg. 

 

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal (azaz annak a szervezeti egységnek a vezetője, 

ahová jogszabály, illetve belső szabályzat az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat 

keletkezik), a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és 

egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon 

kötelesek megismerni. A Munkatársak munkavégzésük során kötelesek az adatgazda utasítása 

szerint eljárni. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

2. Az Adatkezelő belső képzései során történő adatkezelés 

 

Adatkezelő a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli 

tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnél hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és 

adatvédelmi szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel 

kapcsolatban jelenléti ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre.  

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi, 

munkakörre előírt oktatás stb.), vagy az Adatkezelő jogos érdeke (pl. adatvédelmi oktatás). Az 

Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan 

fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el. 

 

Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa. 

 

Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban: 

képzés tárgya témája     azonosítás 

résztvevő Munkatársak névsora (jelenléti ív) azonosítás 

résztvevő Munkatársak aláírása   azonosítás, későbbi bizonyítás 

képzés időpontja     azonosítás 

az előadó neve és aláírása    azonosítás 

 

Kezelt adatok köre és célja az egyéni képzéssel kapcsolatban: 

Munkatárs neve  azonosítás 

oktatás tárgya   azonosítás 

az oktatás időpontja  azonosítás 

az előadó neve és aláírása azonosítás 

 

Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban: 

Munkatárs neve   azonosítás 
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bizonyítvány, vizsga sorszáma azonosítás, bizonyítás, állami adó- és vámhatóság történő 

lejelentés 

bizonyítvány, vizsga másolata bizonyítás, ha azt hatóság megköveteli, egyébként 

másolatokat az Adatkezelő nem tárol 

 

Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés 

bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomon követése, fejlődésének elősegítése.  

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén: 

a. Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a 

belső képzésen részt venni köteles. 

b. Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű 

dokumentumot vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el. 

c. Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek 

eredményét az Adatkezelő letárolja. 

  

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott 

vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban: 

a. Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt, 

vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja. 

b. Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja. 

c. Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja 

a dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – 

másolatot készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének 

megfelelően köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a 

dokumentumokról. 

 

Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját 

az Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, 

vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli. 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben 

az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás 

nyújtását megtagadja. 

 

3. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés  

Abban a nem kívánt esetben, ha érintett Munkatárs munkába jutás vagy munkavégzés közben 

balesetet szenved, Adatkezelő – az érintett közreműködésével, amennyiben az lehetséges – 

baleseti jegyzőkönyvet, valamint a biztosítótársaság számára szolgáltatási igénybejelentőt vesz 

fel, továbbá személyes és különleges adatokat továbbít az ellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltató felé. 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett egészségével, élete védelmével összefüggő szükséglete 
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Az érintettek köre: Minden Munkatárs, aki balesetet szenved. 

 

A baleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok köre: 

érintett sérült neve* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

születéskori név* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

születési helye* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

születés időpontja* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

anyja neve*  baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

állandó lakcíme* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

telefonszáma*  baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

baleset időpontja* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

baleset helyszíne* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

baleset rövid leírása* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

szemtanú rövid nyilatkozata baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

balesetet okozó érintett neve, ha van baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

lakcíme, telefonszáma baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

ha a balesetet szenvedett érintett elsősegélyben részesült, az elsősegélyt nyújtó személy 

nyilatkozata baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra 

amennyiben mentő szükséges, érintett hívó fél neve, hívás ideje baleseti jegyzőkönyv 

kitöltése során kerül felhasználásra 

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos 

jogi lépések megtétele. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

a. Adatkezelő a baleset bekövetkeztét követően haladéktalanul baleseti jegyzőkönyvet 

vesz fel az érintett, szemtanú érintett(ek), a balesetet okozó érintett (ha ilyen létezik) 

tevékeny közreműködésével, a fent meghatározott adatok felvételével. 

b. Adatkezelő megnevezi az érintett felé a biztosítótársaságot és szolgáltatási 

igénybejelentőt vesz fel és azt, az adatokat tartalmazó iratot eljuttatja a 

biztosítótársaság felé. 

c. Adatkezelő mind a baleseti jegyzőkönyv, mind a szolgáltatási igénybejelentőről 

másolatot készít, amelyet az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol. 

d. Adatkezelő kapcsolatot tart a balesetet szenvedett érintettel, továbbá, szükség szerint 

a szemtanú és balesetet okozó érintett(ekk)el, és informálja őket a tényekről, jogi és 

egyéb lépésekről. 

 

Adatkezelő a számára rendelkezésre álló adatokat továbbítja az ellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltató felé az érintett létszükséglete jogalappal. 

 

Adatkezelő a Munkatárs balesetéről szóló baleseti jegyzőkönyvet és így annak adattartalmát az 

alábbiaknak továbbítja: 

a) Amennyiben 1-3 nap közötti munkaképtelenséggel jár a munkabaleset: 

i) a munkabaleseti jegyzőkönyvet csak a sérültnek és a társadalombiztosítási 

kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak 

(kirendeltségnek) 

b) Amennyiben 3 napon túli munkaképtelenséggel járt a baleset: 

i) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának; 
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ii) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó 

munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi 

felügyelőségnek; 

iii) a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi 

székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a munkabalesetéről a munkáltató 

székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek; 

iv) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási 

kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási 

szervnek; 

c) a munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak. 

 

A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi felügyelőséghez történő 

megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes 

dokumentációját így különösen: 

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket; 

b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot; 

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot; 

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot; 

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot; 

f) az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot; 

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot; 

h) a fényképfelvételeket, videófelvételeket; 

i) a belső szabályzatok vonatkozó részeit. 

 

Az adattovábbítások jogalapja jogszabályi kötelezettség (vagy ha az nem értelmezhető az 

érintett érdeke vagy létszüksége). 

 

Az adatkezelés időtartama: felvételtől számított 5 évig. 

 

Adatközlés a fentieken kívül harmadik fél irányába nem történik. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

XI. Érintettek jogai, jogérvényesítés, jogorvoslat 

 

Az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is.  

  

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg. 

Az érintett kérelmezheti, hogy a Főiskola 

• tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,  

• személyes adatait helyesbítse, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak 

megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, valamint  

• személyes adatait törölje vagy zárolja 



24 
 

• egyes esetekre korlátozhatja személyes adatainak kezelését.  

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

• törvényben meghatározott egyéb esetben. 

• A Főiskola a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 

és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. 

 

Tiltás vagy korlátozás esetén a Főiskola nem tudja garantálni az érintett szolgáltatást, illetve 

nem köteles az adott szolgáltatás nyújtására. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, 

és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot 

az adatkezelő helyesbíti. 

 

Az érintett kérelmére a Főiskola tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

 

A Főiskola a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető 

formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 

tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, 

amelynek mértéke 1000,- Ft/tájékoztatás. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, 

ha az adatokat jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése 

helyesbítéshez vezetett. 

 

A Főiskola csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A 

tájékoztatás megtagadása esetén a Főiskola írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 

megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása 

esetén a Főiskola tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A Főiskola az adatok 

jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak 

okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Főiskola, mint adatkezelő felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 

hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a 

kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a 

jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a 

Polgári Perrendtartás szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett 

választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. 
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ajánlása alapján javasolt, hogy az 

érintett elsődlegesen az adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával elsőként közvetlenül az 

adatkezelőt (jelen esetben: a Főiskolát) keresse meg. Az érintett a panaszát a 

dataprotection@ibs-b.hu e-mail címen, vagy a Főiskola postai levelezési címén jelentheti be. 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve ha a Főiskola az Infotv.-

ben előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon 

belül - az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: 06-1-391-1400 (jelenleg: 36 30 683 5969, 36 30 549 6838) 

Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Door Rita 

Postai úton: 1031 Budapest, Záhony u. 7. 

Telefonon: +36 1 5888606 

Hívásfogadási ideje: 

Hétfő - Péntek: 9:00-12:00  

 

E-mailben: dataprotection@ibs-b.hu. A jelen tájékoztatót a Főiskola Nemzetközi Üzleti 

Főiskola a honlapján tette közzé magyar és angol nyelven (www.ibs-b.hu). A Főiskola a jelen 

adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja.  

A mindenkor aktuális tájékoztató a Főiskola honlapján érhető el.  

 

Dátum: Budapest, 2018. május 22. 

 

 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 


