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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Jelen tájékoztató célja az Oktatási Hivatal (OH) European Qualifications Framework National 
Coordination Point 2018-2020 (VS/2018/0269 azonosító számú) projektje (a továbbiakban: projekt) 
keretében megvalósuló, Tanulási eredmény-alapú tanulói/pedagógiai értékelés című képzés (a 
továbbiakban: képzés) lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban 
felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel 
összhangban. 
Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Oktatási Hivatal különösen 
figyelemmel volt a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire. 
 

1. Az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés a képzés lebonyolítása, a projekt megvalósítása érdekében szükséges.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, 

amelyet jelentkezésekor, az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg.  

    

2. A kezelt személyes adatok köre  

A képzésen való részvétellel az alábbi személyes adatok megadására, felvételére kerül vagy kerülhet 

sor: az érintett neve, születési neve, neme, születési helye és dátuma, életkora, édesanyja neve, TAJ 

száma, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetében a tartózkodás jogcíme, állandó lakcíme, 

levelezési címe, tartózkodási helye, mobiltelefonszáma, e-mail-címe,, legmagasabb iskolai 

végzettsége, képesítésének megnevezése, munkajogi státusza, delegáló intézményének neve, 

speciális étkezési igénye, képmása (fénykép, videófelvétel), hangjának rögzítése. 

 

3. Az adatkezelő személye, elérhetőségei 

Név: Oktatási Hivatal  

Képviseli: dr. Gloviczki Zoltán elnök 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

Telefon: (36-1) 374-21-00 

E-mail:  info@oh.gov.hu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatigenyles@oh.gov.hu  

Honlap: www.oktatas.hu 

Továbbiakban: Adatkezelő 

 

4. Az adatkezelés időtartama  

Az OH személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a projektfenntartási időszak 

végéig (a projekt fizikai befejezésének dátumát1 követő öt év) kezeli, ezt követően az OH a személyes 

adatokat törli.  

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések  

A 2. pontban felsorolt adatokhoz kizárólag az OH munkatársai férhetnek hozzá, az OH ezen adatait 

kizárólag a projekt erre feljogosított szervezetek általi ellenőrzései során az ellenőrzésben 

közreműködők továbbá a rendezvény megvalósításában közreműködő vállalkozó számára 

továbbíthatja, ezen felül harmadik személy részére az adatokat az OH nem adja át.   

                                                           
1 A projekt fizikai befejezésének dátuma várhatóan 2020.12.31. 
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A rendezvényen készült fényképeken, videókon az Ön képmása szerepelhet. Ezen fényképeket, 

videókat az OH a projekt és az oktatás.hu online felületein közzéteszi, és kizárólag a projekt céljainak 

teljesüléséhez használja fel.   

Személyes adatainak tárolására az OH a saját informatikai rendszerén kívül a Microsoft OneDrive 

vállalatoknak nyújtott tárhelyszolgáltatását veszi igénybe.  

Az OH megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait védje többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg: 
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato 
 

 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

 

Tájékoztatás kéréshez való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az OH-tól arra nézve, hogy 

az OH  

 milyen személyes adatait, 

 milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, 

 milyen forrásból, 

 mennyi ideig kezeli, 

 az OH kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, 

vagy kinek továbbította személyes adatait.  

Az OH az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 

teljesíti.  

 

Helyesbítéshez való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az OH módosítsa valamely személyes 

adatát. Az OH az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

 

Törléshez való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti az OH-tól a személyes adatainak törlését. A törlési 

kérelmet az OH abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az OH-t a személyes adatok további 

tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az OH az Ön kérelmét legfeljebb 25 

napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. A 

korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatkezelés korlátozását. 

Adatai kezelésének korlátozását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az 

OH jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás 

érdekében szükséges, hogy személyes adatát az OH ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a 

bíróság megkereséséig az OH tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.  

 

Tiltakozáshoz való jog  

Ön a 3. pont szerinti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az OH személyes 

adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, 

felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése 

kizárólag az OH jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. 

 

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato
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7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén 

– az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes 

személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igényét az info@oh.gov.hu e-mail címen 

vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze nekünk. Ugyanezen elérhetőségeken 

fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. 

Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per 

elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható (http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 

1125 Bp., Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra 

hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll.  

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 

bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatigenyles@oh.gov.hu központi 

e-mail-címen vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.   

 

 

Budapest, 2019. május 3. 
 

Oktatási Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


