ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (kivonat)1
SKULL YOUNG
Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információk
Adatkezelő adatai: A SKULL Cégcsoport képzési dokumentumokban meghatározo< tagja.
ÉrinteO: Az adatkezeléssel érinte<, bármely meghatározo< személyes adat alapján azonosíto< vagy egyébként – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
I. FelnőOképzéssel kapcsolatos kötelező adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnő<képzésről (a továbbiakban: Felnő<képzési törvény, Fktv.)
21.§ alapján kötelező adatkezelés. A SKULL YOUNG képzések a 2020.01.01-től hatályos Felnő<képzési törvény alapján 2020.09.01-től
bejelentéshez kötö< képzések.
A SKULL YOUNG képzésekre a Fktv. 21.§ (4) bek. alapján 2020.01.01-től vonatkozik az OSAP adatszolgáltatási köteleze<ség.
Adatkezelés célja: a Felnő<képzési törvény hatálya alá tartozó bejelentéshez kötö< (bejelentés köteleze<ség kezdete: 2020.09.01.)
képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási köteleze<ségek teljesítése.
Adatkezelés időtartama: a Felnő<képzési szerződés megkötésétől számíto< nyolcadik év utolsó napjáig (Fktv. 21.§ (5) alapján)
Adatok köre: a) a képzésben részt vevő személy: aa) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési
helye és ideje), ab) neme, ac) állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, ad) lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe (email címe)
és telefonszáma, ae) társadalombiztosítási azonosító jele, af) adóazonosító jele, b) a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a
képzésben részt vevő személy: ba) végze<ségével, szakképesítésével, szakképze<ségével és idegennyelv-ismeretével, bb) a képzésbe
történő belépésével, a képzés elvégzésével, ill. a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, bc) a képzés során
történő értékelésével és minősítésével, bd) a képzéssel összefüggő ﬁzetési köteleze<ségeivel és az igénybe ve< képzési hitellel
kapcsolatosak.
Az adatok staaszakai célra felhasználhatók és staaszakai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók,
továbbá a Közpona Staaszakai Hivatal részére staaszakai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók, és
felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából
az e támogatásokat ellenőrző szerveknek továbbítani kell.
Az adatkezelőnek – többek közö< - az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a felnő<képzési államigazgatási szerv
ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - öt évig megőriznie, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak: a) a
kontaktórákon vezete<, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléa íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus
úton folytato< szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat, b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése
alapján kezelt személyes adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredea
dokumentumokat vagy azoknak a felnő<képző által hitelesíte< másolatait, továbbá a bemenea kompetenciamérést és az előzetes
tudásmérést igazoló dokumentumokat.
Az adatszolgáltatás a képzésben történő részvétel esetén kötelező, jogszabályon alapul, ezért az Érinte< köteles a személyes adatokat
megadni. Amennyiben az adatok megadására nem kerül sor, az Érinte< Felnő<képzési szerződés megkötésére és a képzésben való
részvételre nem jogosult.
II. KapcsolaTelvétel, kapcsolaOartás és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: az Érinte< hozzájárulása.
Adatkezelés célja: a jelentkezést követően szükséges kapcsolaeelvétel, a későbbi kapcsola<artás, a Felnő<képzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény hatálya alá tartozó bejelentéshez kötö< képzés utókövetése, új képzési ajánlatok megküldése.
Adatkezelés időtartama: a Jelentkezési lap kitöltésétől vagy a személyes adatok megadásától az adatkezelési hozzájárulás
visszavonásáig, de legfeljebb az ado< képzési program lezárultától számíto< 5 évig.
Adatok köre: a képzésben részt vevő személy neve, kiskorú esetén törvényes képviselőjének neve, kapcsola<artáshoz megado< email cím és telefonszám.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a kapcsolaeelvételhez, a későbbi kapcsola<artáshoz és utókövetéshez szükséges. Az Érinte<
nem köteles a személyes adatokat megadni, ez esetben azonban a kapcsolaeelvétel és kapcsola<artás, valamint az utókövetés nem
lehetséges.
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Az Adatkezelési tájékoztató teljes szövege elérhető a SKULL Csoport honlapján, az Adatkezelő székhelyén munkaidőben, illetve kérés
esetén az megküldésre kerül az ÉrinteE részére.
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III. Szerződéskötés és szerződésteljesítés
Adatkezelés jogalapja: a felek jogos érdeke, valamint jogszabályi előírás, kötelező adatkezelés.
Adatkezelés célja: a Felnő<képzési szerződés megkötése és teljesítése, valamint a teljesítést alátámasztó bizonylatok megőrzésével
kapcsolatos köteleze<ségek teljesítése.
Adatkezelés időtartama: a Felnő<képzési szerződés megkötését követő 8 év.
Adatok köre: a képzésben részt vevő személy neve és lakcíme, kiskorú esetén törvényes képviselőinek neve, lakcíme, számlázási név
és cím, ha ezektől eltér.
Az adatszolgáltatás a szerződéskötéshez szükséges, a személyes adat szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, ezért a
képzésben való részvétel esetén az Érinte< köteles a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat megadni, ennek hiányában a
szerződés a felek közö< nem jön létre, ezért mindkét félnek jogos érdeke fűződik az adatok megadásához.
IV. Képmás és hangfelvétel készítése és felhasználása
Adatkezelés jogalapja: az Érinte< hozzájárulása.
Adatkezelés célja: a képzési program népszerűsítése, a szolgáltatás bemutatása, ajánlása.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a felvétel készítését követő 10 évig.
Adatok köre: fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel.
Az adatok az Adatkezelő honlapján, Facebook oldalán, illetve kiadványaiban, a program népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató
anyagokban, online és oﬄine felületeken is megjelenhetnek, a hozzájárulás ezen felhasználásra is kiterjed.
Az adatszolgáltatás és hozzájárulás önkéntes, elmulasztása következményekkel nem jár.
Tájékoztatás az ÉrinteO adatkezeléssel kapcsolatos jogairól
Az ÉrinteO hozzáférési joga - Az Érinte< jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározo<, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog - Az Érinte< jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érinte< jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek melle< kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) - Az Érinte< jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározo< indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)
A törléshez való jog részleges is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető). Ez a rendelkezés kötelező
adatkezelés esetén nem alkalmazható.
Az adatkezelés korlátozásához való jog - Az Érinte< jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
rendeltben meghatározo< feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem
alkalmazható.
Az adathordozhatósághoz való jog - A Rendeletben írt feltételekkel az Érinte< jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelő rendelkezésére bocsáto< személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk)
A _ltakozáshoz való jog - Az Érinte< jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor altakozzon személyes
adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházo< közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végze< feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említe< rendelkezéseken alapuló
proﬁlalkotást is. Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.
Korlátozások - Az Érinte< jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározo<
feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.
A felügyele_ hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) - Az Érinte< jogosult arra, hogy
panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt felügyelea hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye
vagy a feltételeze< jogsértés helye szerina tagállamban –, ha az Érinte< megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megséra a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) Az Érinte< az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kineveze<
hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerina törvényszékhez fordulhat. A jelen Adatkezelési tájékoztató
közzétételének időpontjában a jogalkotó által adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosan kineveze< és a hatósági jogorvoslat ügyében
eljáró hatóság: Nemzea Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., székhely címe: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Az Érinte<ek kérelmüket előterjesztheak írásos formában az Adatkezelő címére, vagy elektronikus úton a skull@skull.hu e-mail
címre megküldve.
Budapest, 2020. február 1.
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