Adatkezelési Tájékoztató
1. Adatkezelő megnevezése
Társaság neve:

Educate Hungary Kft.

Székhelye:

1064 Budapest, Vörösmarty utca 48. 3./27.

Cégjegyzékszám:

01-09-291335

Adószám:

25827345-2-42

Adatkezelő e-elérhetősége:

hello@educate.business

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000068

2. Adatkezelés szabályai
Mint a www.educate.hu (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, az Educate Hungary Kft. (a
továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a jelen adatvédelmi
tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a személyes adatokat.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 05.25. napjától visszavonásig tart.
E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed azokra az adatkezelésekre, amelyek során a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET
(a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontja szerinti, összhangban a végrehajtási magyar jogszabály
rendelkezéseivel személyes adatok kezelése valósul meg.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalom
meghatározásokkal.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében
megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést, hogy, az adatkezelés mindenkor
megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az
adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Honlapra látogatókat, hogy a Honlap tartalma bárki számára
ingyenesen látogatható és nincs regisztrációhoz kötve.
Az Adatkezelő a Honlap felületén megadott személyes adatokat csak az érintett előzetes
hozzájárulása alapján kezeli.
Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az
érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó
valamennyi fontos információt.
3. Az Adatkezelő Honlapján megvalósuló adatkezelések
3.1. Adatkezelő által szervezett és lebonyolított szakmai rendezvényekre/képzésekre
való jelentkezés
Az Adatkezelő szakmai rendezvényeket és képzéseket szervez első sorban fiatalok és
pályakezdők számára, ahol képességeiket és készségeiket igyekszik fejleszteni. Az Adatkezelő

igyekszik minden képzését a jelentkezők előképzettségének megfelelően megtervezni és
amennyire lehet személyre szabni, ezért a jelentkezés feltétele egy olyan szakmai önéletrajz
feltöltése, amelyből a jelentkező személy képzettsége, érdeklődési köre is kiderül.
Következésképpen a jelentkezés feltétele egy szakmai önéletrajz feltöltése, így amennyiben az
önéletrajz nem kerül feltöltésre, úgy a képzésre történő jelentkezés sikertelen lesz.
Ezeket az önéletrajzokat az Adatkezelő abban az esetben, ha ehhez a jelentkező előzetesen
hozzájárul, a képzések végeztével tárolja és a mindenkori partner vállalatai közül a potenciális
munkáltató jelölt számára továbbítja azokat. Ezzel is elősegítve a fiatal pályakezdő személyek
orientálását és karrier építését, illetve kapcsolatépítését.
Amennyiben nem kíván élni az adattovábbítás nyújtotta lehetőségekkel, akkor kérjük, hogy a
továbbítás elleni tiltakozási kérelmét kérjük, juttassa el valamely elérhetőségünkre.
Tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adattovábbítás ellen, illetve kifejezett partnerekhez történő
továbbítás ellen is tiltakozni. Tiltakozás esetén kérését tiszteletben rögzítjük, tiszteletben tartjuk
és eleget teszünk neki.
A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban
meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.
Adatkezelés célja: rendezvényekre/képzésekre való jelentkezés
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és a szakmai önéletrajzban
lévő további adatok (pl: képzési adatok, érdeklődési kör)
Érintettek köre: képzésre/rendezvényre jelentkező nagykorú természetes személyek
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolat felvételtől
számított 2 évig.
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi
igénybe.
Adattovábbítás címzettje: Az Adatkezelő mindenkori partner vállalatai (név szerint lásd:
https://www.educate.hu/partners)
3.2. Hírlevélre történő feliratkozás
Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatás nyújt azon személyek számára, akik ezt igénylik. Az
Adatkezelő által szervezett rendezvényekre, képzésekre történő jelentkezésről szóló értesítés,
illetve a már megszervezett rendezvények, valamint a jövőbeli potenciális szolgáltatásokra
vonatkozóan visszajelzés, vélemény kérése érdekében.
A hírlevél szolgáltatásra feliratkozáshoz kötelezően megadandó személyes adatok köre: név, email cím. Abban az esetben, ha ezek közül valamely adat hiányzik, úgy a feliratkozás sikertelen
lesz.
A hírlevél szolgáltatást csak azon természetes személyek számára nyújtják, akik önként
feliratkoztak a honlap megfelelő menü pontjában. A feliratkozási szándékát minden érintett
bármikor díjmentesen visszavonhatja az hírlevél alján található linkre kattintva, vagy pedig az
Adatkezelő honlapon elérhető elérhetőségeire címzett kifejezetten ilyen célú kérelemmel.
A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban
meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.
Adatkezelés célja: hírlevél szolgáltatás nyújtása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozó: a honlap üzemeltetője (Wix.com)
3.3. Adatkezelőhöz, mint munkáltatóhoz állásra jelentkezés
Az Adatkezelő honlapján elérhető „Join us” menüpont alatt, bárki nagykorú természetes személy
leadhatja jelentkezését, az ott feltűntetett állás lehetőségekre, mint munkavállaló jelölt.
A munkára jelentkezés feltétele egy szakmai önéletrajz eljuttatása az Adatkezelőhöz, így
amennyiben ez nem történik meg, a jelentkezés érvénytelen lesz.
A munkára jelentkezés során, az Adatkezelő részére eljuttatott önéletrajzot az Adatkezelő az
adott pozíció pályáztatásának lezárásáig kezeli. Ezt követően a felvételre nem került személyek
önéletrajzát törli. Kivétel abban az esetben, ha az érintett külön hozzájárulását adja, hogy az
Adatkezelő tovább kezelheti az ő személyes adatait, abból a célból, hogy a jövőben megnyíló
vagy megüresedő egyéb pozíciókra, mint potenciális jelöltet nyilvántartsa.
Kérjük az állásra jelentkezés során a jelentkezési anyagába egyértelműen rögzítse szándékát,
hogy hozzájárul-e adatainak a pozícióra történő pályáztatás lezárását követő kezeléséhez,
legfeljebb a jelentkezéstől számított 2 évig vagy sem.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának előfeltétele, hogy a jelen Adatkezelési
Tájékoztatót az érintett megismerje és tudomásul vegye. Amennyiben az érintett kezdeményezi
a kapcsolat felvételt, úgy tájékoztatjuk, hogy az általa kezdeményezett ügyben az általa
önkéntesen megadott személyes adatai tekintetében a hozzájárulása vélelmezett.
A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban
meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.
Adatkezelés célja: kapcsolat felvétel munkára jelentkezés céljából
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, telefonszám, lakcím és a szakmai önéletrajzban
lévő további adatok (pl: képzési adatok, érdeklődési kör)
Érintettek köre: az Adatkezelőhöz, mint munkáltatóhoz állásra jelentkező természetes
személyek
Az adatkezelés időtartama: az adott pozíció pályáztatásának lezárásáig, de legfeljebb a
kapcsolat felvételtől számított 2 évig.
Adatfeldolgozó: a honlap üzemeltetője (Wix.com)
3.4. Adatkezelővel történő kapcsolat felvétel
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít minden, a Honlapjára látogató számára, hogy kapcsolat
felvételt kezdeményezzen az Adatkezelővel. Abban az esetben, ha mint természetes személy, a
saját nevében veszed fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy a megadott adatok az adatvédelmi
jog hatálya alá esnek, és az Adatkezelő által biztosított megfelelő védelemben részesülnek. Az
adatszolgáltatás önkéntes, és nincs meghatározva, hogy mely személyes adat szolgáltatása
kötelező a kapcsolatfelvétel sikerességéhez.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának előfeltétele, hogy a jelen Adatkezelési
Tájékoztatót az érintett megismerje és tudomásul vegye. Amennyiben az érintett kezdeményezi
a kapcsolat felvételt, úgy tájékoztatjuk, hogy az általa kezdeményezett ügyben az általa
önkéntesen megadott személyes adatai tekintetében a hozzájárulása vélelmezett.
A kapcsolat felvétel során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban
meghatározott célhoz kötötten és korlátozott ideig kezeli.

Adatkezelés célja: kapcsolat felvétel
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre: a kapcsolat felvétel során megadott személyes adatok megadása opcionális
Érintettek köre: kapcsolat felvételt kezdeményező természetes személyek
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolat felvételtől
számított 2 évig.
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét nem veszi
igénybe.
4. Az érintettek jogainak érvényesítése
Ön, ha a megadott személyes adatai alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosítható,
tájékoztatást, hozzáférést kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés
ellen az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségein. Továbbá, amennyiben a jogszabályban
foglalt feltételei fennállnak, úgy az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Továbbá minden érintettnek joga van a hozzájárulását visszavonni. Azonban az Adatkezelő
felhívja az érintettek figyelmét, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt vagy valós jogsérelem esetén az illetékes
bírósághoz fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.
név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:
www.naih.hu

