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A Szegedi Szakképzési Centrum szerződéses partnereinek tájékoztatása a személyes adatok 

kezeléséről  

 

Szegedi Szakképzési Centrum (továbbiakban: Adatkezelő), az Európai Parlament és Tanács (EU) 

2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban - az alábbi 

tájékoztatást adja. 

Az adatkezelő  

Szegedi Szakképzési Centrum  

Székhely: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. 

Képviseli: a Centrum főigazgatója és kancellárja 

Elérhetősége: foigazgato@szakkepzesszeged.hu 

Adatvédelmi tisztviselő 

Dr. Rajda Szilvia 

E-mail elérhetősége: szilvia.rajda@rajdaugyved.hu 

Telefonos elérhetősége: +3630-330-3236 

 

I. A közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges feladatokra a Centrummal szerződéses 

kapcsolatban álló magánszemélyek és egyéni vállalkozók adatainak kezelése 

 

Az adatkezelés célja a Szegedi Szakképzési Centrum  

 az intézmény rendeltetésszerű működéséhez,  

 a jogszabályokban meghatározott feladatai teljesítéséhez nélkülözhetetlenül szükséges 

feladatinak elvégzése. 

Az érintettek köre 

A Centrum jelen pont szerinti szerződéseiben megjelölt magánszemély vagy egyéni vállalkozó 

partnerek.  

A kezelt adatok köre 

kezelt adat adatkezelés célja 

név jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítése 

székhely/cím jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítése 

nyilvántartási szám jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítése 

telefonszáma jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítése 

adóazonosító jel/adószám jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítése 

bankszámlaszám jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítése 

 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. Az adatkezelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

határozza meg. 

A számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 

előírt kötelezettség teljesítése miatt is szükséges.  

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, azt alátámasztó iratok vonatkozásában az adatkezelés az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt iratmegőrzési kötelezettség teljesítése miatt 

szükséges. 

Az adatkezelés időtartama 

A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, ezen időszak elteltével az adatokat törölni kell. 

Az iratmegőrzési kötelezettség vonatkozásában az őrzési idő az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 78. §-a szerint az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó 

megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznie. Az adó megállapításához való jog annak a 
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naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, 

adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában 

az adót meg kellett volna fizetni.  

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek 

A Szegedi Szakképzési Centrum munkatársai. 

Adattovábbítás esetén a címzettek köre 

A Centrum csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek, 

hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 

Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei: 

Az érintett adatait jogi kötelezettség, és az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és 

teljesítése alapján kezeli az adatkezelő, az adatok megadása a szerződés létrejötte, illetve a 

szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. A szükséges 

adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy 

jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a felek között a 

szerződés nem jön létre.  

 

II. A Centrummal nem a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges feladatokra szerződéses 

kapcsolatban álló magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mint alvállalkozók vonatkozásában 

kezelt adatok 

 

Az adatkezelés célja 

A szerződéses kapcsolat teljesítése. 

Az érintettek köre 

A Centrum jelen pont szerinti szerződéseiben megjelölt magánszemély vagy egyéni vállalkozó 

partnerek.  

A kezelt adatok köre 

kezelt adat adatkezelés célja 

név szerződéses kapcsolat teljesítése 

székhely/cím szerződéses kapcsolat teljesítése 

nyilvántartási szám szerződéses kapcsolat teljesítése 

telefonszáma szerződéses kapcsolat teljesítése 

adóazonosító jel/adószám szerződéses kapcsolat teljesítése 

bankszámlaszám szerződéses kapcsolat teljesítése 

 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Az adatkezelés jogalapja  

GDPR 6. (1) bekezdés cikk b) pontja szerint 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. 

A számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 

előírt kötelezettség teljesítése miatt is szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti 

jogalap). 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, azt alátámasztó iratok vonatkozásában az adatkezelés az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt iratmegőrzési kötelezettség teljesítése miatt 

szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap). 

Az adatkezelés időtartama 

A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, ezen időszak elteltével az adatokat törölni kell. 

Az iratmegőrzési kötelezettség vonatkozásában az őrzési idő az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 78. §-a szerint az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó 

megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznie. Az adó megállapításához való jog annak a 
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naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, 

adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában 

az adót meg kellett volna fizetni.  

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek 

A Szegedi Szakképzési Centrum munkatársai 

Adattovábbítás esetén a címzettek köre 

A Centrum csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek, 

hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 

Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei: 

Az érintett adatait jogi kötelezettség, és az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és 

teljesítése alapján kezeli az adatkezelő, az adatok megadása a szerződés létrejötte, illetve a 

szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. A szükséges 

adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy 

jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a felek között a 

szerződés nem jön létre.  

 

III. Adatkezelés fejlesztéspolitikai támogatás igénybevétele során  

 

Az adatkezelés célja 

A támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az 

Adatkezelőnek fel kell használnia a támogatásban érintett személyek fenti adatait.  

Az adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatási kérelemmel, a megvalósítandó 

fejlesztéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a 

támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását. 

Az érintettek köre 

A Centrum által benyújtott támogatási kérelemben megjelölt természetes személyek. 

A kezelt adatok köre 

kezelt adat adatkezelés célja 

név adminisztratív feladatok teljesítése 

anyja neve adminisztratív feladatok teljesítése 

születési hely, idő adminisztratív feladatok teljesítése 

e-mail cím adminisztratív feladatok teljesítése 

telefonszám adminisztratív feladatok teljesítése 

TAJ szám adminisztratív feladatok teljesítése 

lakóhely, tartózkodási hely adminisztratív feladatok teljesítése 

díjazás/ösztöndíj adminisztratív feladatok teljesítése 

bankszámlaszám adminisztratív feladatok teljesítése 

munkakör, beosztás, munkahely adminisztratív feladatok teljesítése 

az adott támogatásban kért további adatok adminisztratív feladatok teljesítése 

 

Az adat forrása: az érintett. 

Az adatkezelés jogalapja  

GDPR 6. (1) bekezdés cikk a) pontja szerint az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek.  

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek 

A Szegedi Szakképzési Centrum munkatársai 

Adattovábbítás esetén a címzettek köre 

Adatkezelő a támogatások igénybevételével kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése 

során személyes adatot bocsájt a támogatáskezelő szervek rendelkezésére, melyek azokat további 

adatkezelési célok mentén kezelik. Az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztató az adott 

támogatáskezelő szerv honlapján elérhető 
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Adatkezelő csak jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatokat állami szervek, 

hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 

 

IV. Érintettek jogainak ismertetése 

Érintett tájékoztatáshoz való joga 

Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes tájékoztatást, 

adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.  

Az érintett hozzáférési joga 

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes 

adatait. 

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról: 

 adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,  

 az adatkezelés céljáról, jogalapjáról  

 és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról 

 az érintett személyes adatok kategóriáiról 

 az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, 

 adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, 

jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról, 

 az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,  

 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről,  

 adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.  

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a 

kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon 

belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, 

hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a 

tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért. 

Érintett helyesbítéshez való joga: 

Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok 

kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül 

intézkedik.  

Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”): 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 

vonatkozó személyes adatokat. 

Érintett adatkezelés korlátozásához való joga: 

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak 

esetén: 

 amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi 

azt, 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri, 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

 amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg megállapításra nem 

kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 

szemben. 

Érintett adathordozhatósághoz való joga: 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
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továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 

ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Érintett tiltakozáshoz való joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen, 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, 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,  

 közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést 

megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján 

tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 

közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedéseket is megállapít; vagy 

 Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Intézkedési idők 

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és 

jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő 

tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Érintett jogainak biztosítása  

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden 

kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze: 

 Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. 

  Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu 

Adatfeldolgozó 

Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:  

Könyvelő szoftver szolgáltatója:  

Név: SDA Informatika Zrt. 

székhely: Budapest, Budafoki út 59. 

cégjegyzékszám: 01-10-140314 

mailto:foigazgato@szakkepzesszeged.hu
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Telefonszám: +36 1 209 4748 

E-mail: info@sdainformatika.hu 

Jogorvoslati lehetőségek 

Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk 

rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

 Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. 

  Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása 

szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye, vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Név: Szegedi Törvényszék  

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.  

Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408 

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu 

Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012  

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1/391-1400 

Fax: +36 1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Kelt:  

 

 

 

        ______________________________ 

             Szegedi Szakképzési Centrum 

             adatkezelő szervezeti egysége 
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