Különös adatkezelési tájékoztató

FLNŐTTKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS - ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Színház és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Felnőttképzéssel kapcsolatos
adatkezelés tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az
Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.
Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége www.szfe.hu/adatvedelem
A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt,
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja: Felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jelen adatkezelés jogalapja:
Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok illetve a GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos
érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek:
Felnőttképzési tv. 11. § (1) bek., 16. §, 21. §
A felnőttképzési tv. Végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet 22. §, 26. §
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén
a)

a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem különleges adat

b)

az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: Nem
releváns

Egyéb feltételek
a)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem állapítható meg, hogy ki vesz részt a felnőttképzésben, nem állapítható meg,
hogy a képzési feltételeknek eleget tesz-e a képzésre jelentkező vagy abban
résztvevő
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b)

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező
Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:
a) Felnőttképzésben részt vevő tanuló

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:
a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és - az oktatási
azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító száma, elektronikus
levelezési címe és a legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével,
szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a
képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő
kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel
összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos
adatok;
aláírás vagy elektronikus aláírás, részvételhez szükséges dokumentumok adatai;
tanúsítvány adattartalma:
a tanúsítvány sorszáma, a felnőttképző megnevezése és nyilvántartásba vételi száma, a
képzésben részt vevő családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és
születési ideje, anyja születési családi és utóneve, a képzés megnevezése, időpontja és
óraszáma, arra való utalás, hogy a tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem
tanúsít, és a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására
jogszabályban meghatározott esetben jogosít, a tanúsítvány kiállításának helyszínét és
időpontja, a tanúsítvány kiállítójának neve és beosztása

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
Nincs
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:
Nem releváns
Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek
irányába:
Felnőttképzési államigazgatási szerv
Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.szfe.hu/adatkezeles
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AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok: adatok keletkezésétől számított 8. év utolsó napjáig
(Felnőttképzési tv. 16. §)
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT
PROFILALKOTÁST IS
Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
Budapest, 2021. 08. 25.
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