
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Sztankó Dániel e.v.. (1131 Budapest, Tomori utca 17/8/50.), a továbbiakban Adatkezelő kötelezettséget vállal 
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő 
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: afaekaerkepzes.hu/about 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor megváltoztathassa. Az esetleges változásokról 
kellő időben értesítést ad a honlapján. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a 
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, 
mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 
 
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama 
Adatkezelő kezeli a vele ügyfélkapcsolatba kerülő (továbbiakban: Ügyfél), természetes személyek adatait. 

Adatkezelő által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik: 

• Az üzleti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása. 

• Kapcsolattartás az Ügyféllel. 

• Egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése. 

• Hírlevél küldés. 

• Külön az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél tájékoztatása Adatkezelő további szolgáltatásokról. 

• Az Ügyfél szerződésszegése esetén Adatkezelő jogainak érvényesítése. 

• Adatkezelő piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése. 

• A fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció. 
 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a 
megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 

Adatkezelő hírlevelei 
Adatkezelő az Ügyfelek adatait elemzi annak érdekében, hogy reklámjait személyre szabottan közölje 
felhasználói részére. Adatkezelő követi a felhasználók aktivitását (pl. link megnyitás, kattintás) a kiküldött 
hírlevelekben. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott hírleveleket küld ki. 

A hírlevelekre az adatkezelő weboldalán található rendezvényregisztráció során, Adatkezelő Facebook oldalán, 
papír alapú jelentkezési űrlapot kitöltve, hírlevélre való közvetlen feliratkozáskor is fel lehet iratkozni. 

A hírlevél adatbázis adatkezelésének célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az 
érdeklődők részére. Tájékoztatás az rendezvényekről, képzésekről, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei 
üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott 
aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, valamint a feliratkozott 
felhasználók által megadott egyéb adatok (beosztás) felhasználásával a hírlevelek személyre szabása, 
kapcsolattartás. 

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, cégnév, név, titulus, a direkt marketing célú 
megkereséshez adott hozzájárulás. 



Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó 
hírlevél megnyitásától számított 24 hónap. 
Hírlevél leiratkozás: A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a 
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

• a hírlevelek fej- és láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló „leiratkozó linkre” kattintva, 

• e-mail útján az info@sztankodaniel.hu címen, 

• postai úton az Adatkezelő címen. 
 
Az adatkezelést végző személyek 
Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag Adatkezelő munkatársai 
jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig. Az adatkezelésében közreműködő személyeket az 
általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. 

Adatfeldolgozók: 
Adatkezelő-vel szerződéses viszonyban lévő külsős adatfeldolgozók kizárólag az adatkezeléshez szükséges 
technológiai megoldásokat biztosítják Adatkezelő számára. Az általuk kezelt, felügyelt informatikai 
rendszerekben tárolt, kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósítanak meg. Az informatikai 
rendszerekben tárolt személyes adatokat nem használhatja fel sem saját, sem harmadik fél javára, azokat 
nyilvánosságra nem hozhatják. 

A szolgáltatások igénybevétele: 
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez előzetes online regisztrációra van szükség. A 
regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez önkéntes hozzájárulásukat adók e-mail cím, név, titulus, 
cégnév a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás adatai a jelen tájékoztató a „Adatkezelő 
hírlevelei” fejezete szerinti adatbázisba kerülnek. 

Az adatkezelés időtartama: a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása alapján 10 év. 
 
Ügyféllevelezés 
Adatkezelő-vel a honlapjainkon megadott e-mail elérhetőségeken, ill. a honlapunkon megtalálható „ÍRJON 
NEKÜNK” elnevezésű kapcsolati űrlap igénybevételével léphetnek kapcsolatba. A kapcsolati űrlapokon megadott 
adatok felhasználásával a rendszer e-mailt generál, mely az info@afaekaerkepzes.hu központi e-mail címre kerül 
automatikusan továbbításra. Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a 
dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől 
számított legfeljebb 2 év elteltével töröl. 
 
Egyéb adatkezelések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk 
ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 
adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte 
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 

Adatbiztonsági tájékoztató 
Adatkezelő. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő 
technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére 
tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának 
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Adatkezelő. az adatkezelés során megőrzi: 



a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá 

tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, 
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen 
tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen 
fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket 
megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson 
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott 
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
Név: Sztankó Dániel e.v. 
Postacím: 1131 Budapest, Tomori utca 17/8/50. 
Nyilvántartási szám: 53163785 
Adószám: 69424230-1-41 
Telefonszám: +36 (30) 4792917 
E-mail: info@afaekaerkepzes.hu 
 
Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy igényüket polgári peres eljárásban is érvényesíthetik, vagy kérhetik 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is: 
http://www.naih.hu/kapcsolat.html Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó 
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