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Adatkezelési tájékoztató
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a
http://tovabbkepzes.sulinet.hu oldalon regisztrált felhasználókat személyes adataik kezeléséről,
az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat
megillető jogorvoslati lehetőségekről összhangban AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR) – előírásaival.
A http://tovabbkepzes.sulinet.hu címen elérhető Képzésszervező elnevezésű felület
megnyitásával és működtetésével az Adatkezelő elsősorban pedagógusok valamint
oktatásszervezők, trénerek és szolgáltatók számára kíván segítséget nyújtani.
A rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a pedagógusok számára információk
megszerzésére az egyes szolgáltatók által nyújtott képzésekről, a képzésekre történő
jelentkezésre, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltésére, az esetleg nem induló
képzésekre vonatkozó jelentkezési igények jelzésére.
Célja továbbá a rendszernek a jelentkezőkkel, illetve résztvevőkkel kapcsolatos
adminisztrációs folyamatok, képzések szervezésének, lebonyolításának támogatása és az
eközben előálló adathalmazból statisztikák előállítása, melyek hasznos információval
szolgálnak a szakemberek számára.
Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különösen
figyelemmel volt a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseire.
1. Adatkezelő személye, elérhetőségei
Név: Oktatási Hivatal
Képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán elnök
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: (36-1) 374-2100
Telefax: (36-1) 374-2499
E-mail: info@oh.gov.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatigenyles@oh.gov.hu
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2. Az adatkezelés célja
A Képzésszervező felület online, ingyenes elérhetőségének biztosítása a köznevelésben
dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, szaktanácsadók,
intézményvezetők valamint a képzés megszervezésében közreműködő felek (oktatásszervezők,
trénerek és szolgáltatók) (a továbbiakban együtt: érintettek) számára. Erre tekintettel az
adatkezelés célja, hogy az érintettek a Képzésszervező felületet igénybe vehessék: a pedagógustovábbképzési szerződéshez, valamint az akkreditált továbbképzések eredményes elvégzését
követően a tanúsítványok vagy igazolások kiállításához szükséges – jogszabály szerinti –
adatok megadása céljából, hogy az igénybevétel jogszerűsége az Adatkezelő által ellenőrizhető
legyen.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása, amelyet az érintett a webes felületen ad meg. Az érintett hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A http://tovabbkepzes.sulinet.hu címen (Képzésszervező) elérhető felületre történő
regisztrációt követően az érintett e-mailben visszajelzést kap, ami a fiók megerősítésére szolgál.
A regisztráció megerősítéséhez az e-mailben megadott hivatkozásra szükséges kattintani, ami
a regisztráció során kitöltött weblappal azonos oldalra visz át. A hivatkozásban szerepel a
létrehozott rekord „Azonosító” és „Megerősítő kód” mezőinek értéke.
Ezután az érintett a felületre bejelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcím,
illetve jelszó megadásával (nyitólap megfelelő mezőibe történő beírásával) tud.
A bejelentkezés után egy képzésre való jelentkezéshez vagy részvételi igény leadásához Saját
profil (elektronikus adatlap) létrehozása valamint dokumentumok (pl.: diploma, önéletrajz,
Intézményvezetői jóváhagyó nyilatkozat) másolatának feltöltése szükséges. Az érintett felel az
általa megadott adatok szabályos és valóságnak megfelelő tartalmáért.
4. Kezelt adatok köre
Az érintett által a regisztráció céljából megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,
az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény OM azonosítója.
Az érintett által a Saját profil feltöltése céljából megadandó adatok: e-mail cím, vezetéknév,
keresztnév, oktatási azonosító, intézmény OM azonosítója, intézmény neve, nem,
állampolgárság, TAJ-szám, születési név, születési ország, születési hely, születési dátum, anyja
neve, állandó lakcím (irányítószám, település, utca, házszám), értesítési cím (irányítószám,
település, utca, házszám, értesítési telefonszám), tartózkodási cím (irányítószám, település,
utca, házszám).
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Az érintett által feltöltött csatolt állományok: diploma, önéletrajz, a képzési jogviszonnyal
összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő tanulmányainak értékelésével,
minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével,
a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak (tanúsítvány), valamint a
pedagógust foglalkoztató intézmény intézményvezetőjének nyilatkozata, hogy a pedagógus részt
vehet az adott pedagógus-továbbképzésen.
A felületen történő regisztráció során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe,
valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja továbbá a felület cookie-kat is használ.
5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a regisztráció, valamint a képzésekre történő jelentkezés során megadott
személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése) kezeli. Az
érintett a regisztráció törlését az info@oh.gov.hu e-mail címre küldött levelében jelezheti az
Adatkezelő felé.
6. Az adatokhoz való hozzáférés
Az érintett személyes adatait az Adatkezelő arra jogosult munkatársai ismerhetik meg.
A http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon kezelt adatok közül a „Komplex alapprogram és
modell értékű nevelési programok e-learning rendszer (EFOP 3.1.2 rendszer) részére a
következő adatok kerülnek átadásra: vezetéknév, keresztnév, születési hely és idő, anyja neve,
lakcím, oktatási azonosító, tanúsítvány adatai, munkáltató köznevelési intézmény neve, címe
és OM azonosítója.
7. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és
szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált
kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus
beléptetőrendszerrel és kamerás megfigyelőrendszerrel biztosított.
8. Az érintett jogai
Tájékoztatás kéréshez való jog (Adatokhoz való hozzáférés joga)
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől
arra nézve, hogy az Adatkezelő
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milyen személyes adatait,
milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az Ön által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.
Helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa
valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül
teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Törléshez való jog
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes
adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály
az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen
kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és
erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Zároláshoz való jog (Adatkezelés korlátozása)
Ön az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő személyes
adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az
adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes
adatát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy
bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben
az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes
adatot, ezt követően törli az adatokat.
Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az
Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán
alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
9. 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 igénye esetén kérjük, hogy azt az
info@oh.gov.hu e-mail címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze
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felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos
panaszokat is.
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén 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.
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