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A Globus Vállalati Nyelvoktatás rövidített Adatvédelmi
datvédelmi tájékoztatója
1. Bevezetés
A Globus Human Services Kft.
•
•
•
•
•
•
•

székhely: 1085 Budapest, József krt. 21.,
21.
cégjegyzékszám: 01-09-733653
733653,
adószám: 13101527-2-42
42,
telefonszám: 1/792-0202
0202, 70/244-0071,
e-mail: titkarsag@globusonline.hu,
titkarsag@globusonline.hu
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-127929/2017.
önállóan képviseli: Kovács Attila ügyvezető igazgató,

mint Adatkezelő
datkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy
(továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre
juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez
fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a
mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok
értelmében jár el.
Jelen rövid Adatvédelmi tájékoztató
ájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) az Adatkezelő Belső Adatvédelmi
Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az
érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos
kapcsolatos leglényegesebb
szabályairól. Jelen Tájékoztató
ájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem
tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató
ájékoztató és a Szabályzat teljes
terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1085 Budapest, József
krt. 21. sz. alatt.
2. Adatkezelési alapfogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
azon
vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe
vevő természetes személy stb.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre)
érin
vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
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-,, hanghang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
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adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes
önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme
van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság.
3. Adatkezelési alapelvek
a. „Célhoz kötöttség” elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában
sz
meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
b. „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint
valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
c. „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely
feltétlenül szükséges.
d. „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét
teljessé
és
- ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
e. „Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell
ke
történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU
2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
f.

„Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az
automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő
gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a
jogtalan hozzáférés, megváltoztatás
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

g. „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a Szabályzatban
meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására.
h. „Privacy by design” elve: nagyon
n tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon
röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind
pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre a fenti elvek hatékony
hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák
beépítése, stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan
teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak adatvédelmi
tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata
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során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.
4. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
a. A tájékoztatás és hozzáférés joga:
joga A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15.
cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad
• az adatkezelés céljáról/céljairól,
• az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
• azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel
amely
a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket (adatfeldolgozókról és adatközlés más
címzettjeiről),
• az adatkezelés jogalapjáról, jogszerűségéről,
• az adatkezelés
elés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól,
• adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információról,
• az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, ha az érintett ilyen incidens alanyává vált.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja, ha ezt az érintett kéri. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű
ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
b. A helyesbítés joga:: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Ugyanakkor ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll,
áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően
helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
c. A törléshez és elfeledtetéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
adatok ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
galapja;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és
azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
törlését
d. Az adatkezelés korlátozásához,
korlátozásához vagy más néven zároláshoz való jog:: Az érintett jogosult arra,
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hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, az adatokhoz történő hozzáférést, ha
valamelyik feltétel fennáll:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
adatkezel ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett
intett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag
kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival a titkarsag@globusonline.hu email címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő
Adatkezel más elérhetőségén (lásd Bevezetés)
Bevezetés keresztül élhet.
Az érintett, jogainak vélelmezett megsértése esetén Adatkezelőt a Bevezetőben foglalt elérhetőségeken
keresheti a lehetőség szerinti békés rendezés céljából.
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Érintett információs
nformációs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet az alábbi
hatóság felé:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
faso 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
5. Kezelt adatok köre (ld. melléklet)
6. Az adatkezelés célja
Az adatkezelések általános céljai a következők:
a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így
különösen
• az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez
és kapcsolattartáshoz;
kapcsolattartásho
• az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés
megkötése és a megkötött szerződés bizonyítása céljából;
• az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok
biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;
• Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;
b. érintett és Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően
követően a szerződésből származó jogok gyakorlása
és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
d. visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
e. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése.
növelése
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kezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az
Adatkezelő
adatkezelés célját, részletes leírás az Adatkezelő mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzatában
Szabályzat
olvasható.
7. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama minden
inden adatkezelési tevékenység esetében meghatározásra kerül az
Adatkezelő mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzatában.
Szabályzatában. Összefoglalásként általánosságban a
következő szabályok érvényesülnek:
Az adatkezelés időtartama:
a. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
b. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
c. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések
hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
d. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az
általános elévülési idő 5 év.
e. Amennyiben érintett,
intett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és hozzájárul
adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az
adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha Adatkezelő ettől eltérő
határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a c-d.
c
pontok valamelyike
bekövetkezik.
Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az
adatkezelés időtartamát.
8. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége
Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a Belső Adatvédelmi
Szabályzatban, valamint jalen Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más dokumentumban (pl.:
hozzájáruló nyilatkozatban,
kozatban, vagy más tájékoztatóban).
Az egyes adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez;
éhez;
b. az adatkezelés jogszerű, ha 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;
c. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
d. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
szükség
Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha
mindhárom tartalmi követelményt, tehát
a. az önkéntességet,
b. a határozottságot (egyértelműséget) és
c. a tájékozottságot is teljesíti.
Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett
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beleegyezésével kezeli.
Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a
weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás, ideértve a Belső Adatvédelmi Szabályzatot is, automatikusan kiterjed.
Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az
Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a Belső Adatvédelmi Szabályzatban és egyéb
szabályzatokban.
9. Adatbiztonság
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt
tárolt adatállományok tekintetében.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott
ott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett
Munkatársak megfelelő felkészítéséről.
10.Adatfeldolgozók
Adatkezelő szolgáltatásainak és működőképességének biztosítására,
a, illetve egyéb, a szolgáltatások
biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókatveszi
igénybe:
• VE Matéria Kft. információ-technológiai
technológiai szolgáltató [székhely: 1119 Budapest, Rátz László u. 37.,
cégjegyzékszám: 01-09-065491,
065491, képviselő:Veliczky József Gábor ügyvezető]
• Zigi-Impex Kft. információ-technológiai
technológiai szolgáltató [székhely: 4271 Mikepércs, Tóth Árpád u. 5.,
cégjegyzékszám: 09-09-106173,
106173, képviselő: Dimény István ügyvezető]
• BZORP Bt. információ-technológiai
technológiai szolgáltató [székhely: 1224 Budapest, Sajó u. 3., cégjegyzékszám:
01-06-791638,
791638, képviselő: Scheidler Balázs ügyvezető]
• Pál Péter e.v. programozó [székhely: 2030 Érd, Cinke u. 21., nyilvántartási szám: 31612338,
képviselő:Pál Péter]
udinger Ferenc e.v. weboldal üzemeltető [székhely: 7625 Pécs, Hunyadi János utca 40.,
• Studinger
nyilvántartási
tási szám: 51368692,
51368692 képviselő: Studinger Ferenc]
• ÁSZ Könyvelő Iroda Kft. [székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 21. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-0901
685221, képviselő:
viselő: Horváth Balázs ügyvezető]

Kelt: 2018. május hó 1. nap

Kovács Attila
ügyvezető igazgató
Globus Human Services Kft.
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Melléklet a Globus Vállalati Nyelvoktatás rövidített Adatvédelmi tájékoztatójához
Adatkezeléssel érintett
egyes tevékenységek

Jogalap

Egyszeri információkérés

önkéntes hozzájárulás

Érintettel történő
folyamatos, rendszeres
kapcsolattartás során kezelt
adatok

önkéntes hozzájárulás

Ajánlatkérés, igényfelmérés

Weboldalon keresztül
történő jelentkezés

önkéntes hozzájárulás

önkéntes hozzájárulás

Kezelt adatok köre és célja
név
telefonszám
e-mail cím
kérdés tartalma
név
telefonszám
e-mail cím
kérdés tartalma
név
képviselt cég
beosztás
telefonszám
e-mail cím
választott nyelv
szint
létszám
helyszín
gyakoriság
választott időpontok
anyanyelvi tanár jelzése
szakmai nyelv jelzése
nyelvvizsga felkészítés
név
képviselt cég
beosztás
telefonszám
e-mail cím
választott nyelv
szint
létszám
helyszín
gyakoriság
választott időpontok
anyanyelvi tanár jelzése
szakmai nyelv jelzése
nyelvvizsga felkészítés

Adatkezelés időtartama:
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás
azonosítás
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
azonosítás
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra
ajánlatadáshoz kerül felhasználásra

cél megvalósulásáig
törlési kérelem végrehajtásáig, vagy cél megvalósulásáig, vagy ha szerződés
teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy,
sz
vagy
az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség
elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben
nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli; ha az ajánlatra az
érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt
elfogadta, úgy az Adatkezelő
kezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben
nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli; ha az ajánlatra az
érintett az ajánlat érvényességi időtartamán
id
belül érdemben reagált és azt
elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli
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Oktatásra, képzésre történő
jelentkezéssel kapcsolatos
adatkezelés

Nyelvtudás szintfelmérő
tesztekkel kapcsolatos
adatkezelés

önkéntes hozzájárulás

önkéntes hozzájárulás

tanfolyamkód
képzés nyelve
összóraszám
óra típusa
helyszín
képzés kezdete
képzés tervezett befejezése
órarend vagy heti intenzitás
résztvevők neve
óradíj
szint
önrész mértéke
megrendelő által fizetendő
összeg
PO szám
név
törzsszám vagy költséghely
telefon
mobil
e-mail cím
beosztás
név
munkáltató
törzsszám vagy költséghely
város
telefonszám
e-mail cím
időpont
eredmény

szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
szerződésben/megrendelésben szereplő adat
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szóbeli szintfelmérés időpontjának meghatározásához
szükséges
csoportba soroláshoz szükséges

azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból
jogvis
eredő
jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok
vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást
ást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

cél megvalósulásáig, vagy érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett
meghatározott csoportba
ortba kerül, úgy az érintett jogos érdeke alapján, – későbbi
összehasonlítás, nyelvi fejlődés követése valamint az érvényben lévő képzési
rendszerbe való későbbi visszacsatlakozás lehetősége miatt – az adatkezelés
időtartama a nyelvi képzés befejezésétől számított
s
5. naptári év végéig
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Felnőttképzésben résztvevő
érintettek személyes
adatainak felvételével, az
adatok egyeztetésével, a
felnőttképzési szerződés
megkötésével kapcsolatos
adatkezelés a felnőttképzési
törvény alapján

2013. évi LXXVII.
törvény alapján
kötelező

Megállapodás megkötésével
kapcsolatos adatkezelés,
amely nem a felnőttképzési
törvény alapján történik

szerződés megkötése,
teljesítése

Jelenléti ívekkel, haladási
naplóval, vizsga teljesítésével
kapcsolatos adatkezelés a
felnőttképzési törvény
alapján

2013. évi LXXVII.
törvény alapján
kötelező

Oktatással, képzéssel,
tréninggel kapcsolatos
adatkezelés

önkéntes hozzájárulás
vagy szerződés
teljesítése

kezelt adatok köre: név, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme,
állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar
állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat,
okmány megnevezése és száma, a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a
képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő
felvételével, tanulmányainak értékelésével éés minősítésével, a képzéssel megszerzett
szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával,
eredményével kapcsolatosak, a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele
adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése
költségviselő neve (ha
számlázás
jelentkezőtől eltér)
költségviselő címe
számlázás
költségviselő adószáma
számlázás
költségviselő tel.száma
kapcsolattartás
számlázási cím
számlázáshoz, kiküldéshez kerül felhasználásra
fizetési mód
fizetéshez kerül felhasználásra
megrendelt szolgáltatás
megrendeléshez, számlázáshoz, szállításhoz kerül
megnevezése és mennyisége
felhasználásra
tanfolyamkód
nyomonkövethetőség
név
azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím
kapcsolattartás
szerződés tárgya
szerződés tartalmi eleme
fizetési feltételek
szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek
szerződés tartalmi eleme
név és aláírás
azonosítás és részvétel igazolása
időpont, hiányzások száma,
adott időpontban történő részvétel/hiányzás igazolása
dátum
vizsga kérdések megválaszolása

eredmény megállapítása

név
időpont(ok)
hiányzás(ok)
képzés során írt tesztek
eredménye
vizsga kérdések
megválaszolása(ha van vizsga)
vizsgán elért eredmény (ha van
vizsga)
értékelés a képzés folyamán és
végén

azonosítás
nyomonkövetés
nyomonkövetés
előrehaladás megállapítása
eredmény megállapítása
előrehaladás megállapítása, minőségbiztosítás
előrehaladás megállapítása

2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a
§ alapján 5 évig

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli,
bizonylatokra kerülő adatok esetén 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 év

2013. évi LXXVII. törvény 16. §-a
§ alapján 5 évig

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat
adato
kezeli,
bizonylatokra kerülő adatok esetén 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 év
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Kérdőív, értékelő rendszer

önkéntes hozzájárulás

Hírlevél küldése

önkéntes hozzájárulás

Weboldalra történő
regisztráció

önkéntes hozzájárulás

név
e-mail cím
szöveges értékelés
Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos
értékelés
név
e-mail cím
név
telefonszám
e-mail cím

Bejelentkezés a weboldalon

önkéntes hozzájárulás

Időpontegyeztetés

önkéntes hozzájárulás

Megrendeléssel kapcsolatos
adatkezelés

szerződés megkötése,
teljesítése

Rendezvényszervezés

önkéntes hozzájárulás

Bankkártya adatokkal
kapcsolatos adatkezelés

önkéntes hozzájárulás

jelszó
egyéb kérdés, kérés
hírlevélre történő feliratkozás
jelzése
e-mail cím
jelszó
név
telefonszám
e-mail cím
időpont
név
e-mail cím
cím
telefonszám
megrendelt termék/szolgáltatás
megnevezése és darabszáma
fizetési mód
számlázási cím
szállítási cím
végösszeg
érintett neve
e-mail cím
számlázási név, cím
telefonszám
tanított nyelv
érintett általi egyéb közlemény
név
visszajelzés tranzakcióról
(tranzakció száma, sikeresség)

azonosítás
kapcsolattartás
minőségbiztosítás

cél megvalósulásáig

minőségbiztosítás
azonosítás
törlési kérelem végrehajtásáig vagy a 3 évente szükséges megerősítés
elmaradásáig
hírlevél kiküldése
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail
címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
törlési kérelem végrehajtásáig
azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
válaszadás
hírlevél feliratkozás
azonosítás, bejelentkezés
azonosítás, bejelentkezés
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szolgáltatás biztosításához szükséges
azonosítás
kapcsolattartás
számlázáshoz szükséges adat
kapcsolattartás
teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat
szállításhoz szükséges adat
pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
azonosítás
kapcsolattartás
bizonylat kiállítása
kapcsolattartás
szervezéshez szükséges adat
válaszadás, adott lépés megtétele
azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

törlési kérelem végrehajtásáig

cél megvalósulásáig

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
érvényesíth
elévüléséig, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli,
bizonylatokra kerülő adatok esetén 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 év

bizonylatokra kerülő adatok esetén 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 év, egyéb adatok tekintetében 5 év

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év
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Banki adatokkal, átutalással
kapcsolatos adatkezelés

önkéntes hozzájárulás

Közösségi oldalakon történő
marketing

önkéntes hozzájárulás

Nyereményjáték szervezése

önkéntes hozzájárulás

Blog-használat

önkéntes hozzájárulás

Beleegyező
nyilatkozat/megállapodás
megkötésével kapcsolatos
adatkezelés

önkéntes
hozzájárulás,
szerződés megkötése,
teljesítése

Érintett beleegyezésével az
érintettről - a szolgáltatás
igénybevétele során készített képek,
videófelvételek,
hangfelvételek

önkéntes hozzájárulás

számlabirtokos neve
bankszámla száma
utalás közlemény
összeg
érintett publikus neve
publikus fotója
publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon
keresztül küldött üzenete
érintett általi értékelés, vagy
más művelet eredménye
név
telefonszám
e-mail cím
név
e-mail cím
megjegyzés, vélemény
IP cím
honlap cím
értesítés kérése új bejegyzésről
név
lakcím
születési hely, idő
anyja neve
telefonszám
e-mail cím
érintettel készült hangfelvétel
érintett képmása
érintettről készült
egyébképfelvétel,
elvétel, ideértve a
videófelvételt, amelyről az
érintett felismerhető

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás, válaszadás alapja

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli

törlési kérelem végrehajtásáig

minőségjavítás, vagy az egyéb művelet célja
azonosítás/soroláshoz kerül felhasználásra
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
kapcsolattartás
szólásszabadság, véleménynyilvánítás, válasz
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás/kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás, marketing
azonosítás, marketing

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli

törlési kérelem végrehajtásáig

bizonylatokra kerülő adatok esetén 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján legalább 8 év

törlési kérelem végrehajtásáig
azonosítás, marketing
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Panaszkezelés

önkéntes hozzájárulás

Hozzájáruló nyilatkozattal
kapcsolatos adatkezelés

önkéntes hozzájárulás

Álláspályázatra jelentkezők
adatainak kezelése

önkéntes hozzájárulás

panasz azonosítója
név
panasz beérkezésének időpontja
telefonszám
a hívás időpontja
e-mail cím
személyes adatok
számlázási/levelezési cím
panaszolt termék/szolgáltatás
csatolt dokumentumok
panasz oka
maga a panasz
név
születési idő
megjelölt adat
név
születési hely, idő
anyja neve
állandó lakcím
értesítési cím
telefonszám
e-mail cím
tanított nyelv
számlaképesség
korábbi munkahely neve és az
ott eltöltött időszak, betöltött
pozíció
iskolai végzettség
tanított idegen nyelvismeret
szintje
tanítási tapasztalat és
preferenciák
próbaóra időpontja és
értékelése
csatolt önéletrajz egyéb adatai
csatolt motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2
évig történő kezeléséhez való
hozzájárulás jelzése, ha az
érintett nem nyer felvételt

azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás, kapcsolattartás
azonosítás
kapcsolattartás
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
azonosítás
azonosítás hozzájárulási nyilatkozatban
hozzájárulás teljesítéséhez szükséges
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásáhozkerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásáhozkerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásáhozkerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához
szükséges

5 év

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli, vagy ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig

Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait
kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos
érdekből
ből (hogy bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele
szemben eljárást kezdeményez), a felvételt nem nyert érintett hozzájárulása
alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy
érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig

GLOBUS VÁLLALATI NYELVOKTATÁS

Saját Munkatársak adatainak
kezelése

Saját Munkatársak adatainak
kezelése: belső képzés során
történő adatkezelés,
valamint megszerzett
képzettségek igazolására
szolgáló dokumentumok
kezelése
Saját Munkatársak adatainak
kezelése: Munkatársakról
készített képek,
videófelvételek,
hangfelvételek kezelésével
kapcsolatos adatkezelés

jogalap: 1997. évi
vi LXXX. törvény 46. § 2. bek., 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pont, 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban
ban meghatározott adatok vonatkozásában kötelező, egyéb adatok
vonatkozásában az Adatkezelő jogos érdeke vagy az érintett önkéntes hozzájáru
hozzájárulása
kezelt adatok köre: biztosított családi és utóneve, adóazonosító jel, születési idő, biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése, a biz
biztosítás
tosítás szünetelésének időtartama, a heti munkaidő, a
FEOR-szám,
szám, a TAJ szám, a végzettségét, szakképzettsé
szakképzettségét,
gét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma, bankszámlaszám, személyazonosító
személyazo
igazolvány
száma, telefonszám, e-mail
mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, veze
vezetői
tői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés,
felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, feladatv
feladatvégzés
égzés helye, megváltozott munkaképesség igazolása, munkavégzésre
mu
való
képesség
adatkezelés célja: jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése
adatkezelés időtartama: a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig azzal a kitétellel, hogy a munkaügyi
munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat,
nyilván
mint maradandó értékű
iratokat leselejtezni tilos
képzés tárgya témája
azonosítás
törvényi
résztvevő Munkatársak névsora azonosítás
kötelezettség, szakmai
munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az Adatkezelő
képesítés bizonyítása, résztvevő Munkatársak aláírása azonosítás, későbbi bizonyítás
3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak,
képzés
időpontja
azonosítás
Munkatársak
vizsgáinak adatait
it (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt
fejlődésének
az
előadó
neve
és
aláírása
azonosítás
elősegítése

önkéntes hozzájárulás

érintettel készült hangfelvétel
érintett arcképmása
érintettről készült egyéb
képfelvétel, ideértve a
videófelvételt, amelyről az
érintett felismerhető

azonosítás, marketing
azonosítás, marketing
törlési kérelem végrehajtásáig
azonosítás, marketing

