ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése
www.kabinetedu.hu

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT:
Az adatkezelés célja:
A személy- és vagyonőrök képzésének, a képzésszervezési és vizsgáztatási feladatok,
tanúsítványok, valamint a vizsgabizottsági tagok nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályok alapján történik:
 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény;
 a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.
14.) BM rendelet.
A kezelt adatok fajtája, ideje:
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK), mint
Adatkezelő, az Ön által a regisztráció során megadott és a nyilatkozatban foglalt
adatokat:











felhasználónév és jelszó,
család-, utónév és születési név,
anyja neve,
születési hely és idő,
SZVMSZ Kamarai tagság és kamarai igazolvány szám,
legmagasabb iskolai végzettség,
lakcím, számlázási- és levelezési cím,
e-mail cím,
vezetékes- és/vagy mobiltelefonszám,
munkahely adatok,

az irányadó jogszabályok szerint kezeli és tartja nyilván.
Az adatokat a hozzáférés nyilvántartásban az Adatkezelő 5 évig kezelheti.
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Adatkezelő:
Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK)
- 1132 Budapest, Kádár u. 13.
- Telefon: +36 (1) 422-0079; Fax +36 (1) 422-0079
- E-mail: titkarsag@szakmaikamara.hu
- Felelős vezető: Dr. Fialka György, elnök SZVMSZK
Adatfeldolgozók:
KaBiNet Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- 1132 Budapest, Kádár u. 13.
- Telefon: +36 (1) 422-0079; Fax +36 (1) 422-0079
- E-mail: info@kabinetonline.hu
- Felelős vezető: Dr. Pongor Sándor, ügyvezető
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
- 1117 Budapest, Budafoki út 97.
- Telefon: +36 (1) 452-5050, Fax: +36 (1) 452-5055
- E-mail: wsh@wsh.hu
- Felelős vezető: Nemes Csaba, ügyvezető

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Ön az Adatkezelőtől (a fenti elérhetőségeken keresztül), írásban tájékoztatást kérhet
saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy:











az adatkezelés folyamatban van-e,
milyen adatkezelési cél miatt,
milyen személyes adatokat,
milyen jogalapon,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes
adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes
adatait,
kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni
fogják,
a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa
megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti.
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Helyesbítéshez való jog:
Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa bármely korábban megadott személyes adatát.
Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 25 napon belül az adatait
helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban (e-mailben
vagy postai úton) értesítést kap.
Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatai kiegészítését.
Zároláshoz való jog és adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait
az Adatkezelő zárolja.
A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy
regisztrációját az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által
kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a
regisztrációt az Adatkezelő ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja
a személyes adatokat, azt követően törli azokat.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:





Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését,
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli
azokat védendő magánérdekből,
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben.

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 egy másik Adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésre bocsátotta, ha:



az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul,
automatizált módon történik.
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Tiltakozáshoz való jog:
Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha
az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább kivéve,
ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében történik.

Tájékoztatom, hogy a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a
profilalkotást is), ha az adatkezelés



közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához vagy
az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan a szükséges mértékben kezeli.
Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos
kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve
kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi
jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség
esetén módosítja.
Vonatkozó jogszabályok:
 Az Európai Parlament és a Tanács (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 rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR).
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi.
CXII. törvény (Infotv).
Belső szabályozó dokumentumok:
 9/2017. (IV. 28.) BM utasítás a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és
közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról,
 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági
Szabályzatáról.
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JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Hatósági jogorvoslathoz való jog:
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát kezdeményezheti az Infotv. alapján az Adatkezelő
intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha




az Adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való
jogának, helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való
jogának, valamint a törléshez való jogának érvényesítését korlátozza, vagy
ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha
megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő
megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Bírósági jogorvoslathoz való jog:
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő
ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha
megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Uniókötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az
Adatkezelő köteles bizonyítani.
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