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1.Az adatkezelési szabályzat célja 
 

Személyes adatkezelési szabályzatunkat és eljárásainkat a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános 
Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően alakítottuk ki.  
 
A szabályzat célja, hogy egy adott képzésre jelentkező személy még mielőtt megadná az adatait, 
megismerhesse, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kérhet el Öntől, és hogy milyen jogok 
illetik meg miután megadta azokat és válaszoljon a személyes adataival kapcsolatos kérdéseire.  
 
Az Alpindustry WRS Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megtesz minden 
olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  
 
Az Alpindustry WRS Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2.Az adatkezelő adatai 
 
Név: Alpindustry WRS Kft 
Székhely: 1066, Budapest, Weiner Leó u.8. 
Képviselő: Szabó Levente, ügyvezető igazgató 
Cégjegyzékszám: 01-09-896261 
Adószám: 14266234-2-42 
E-mail: info@alpindustry.hu 
Honlap: www.alpindustry.hu 
 
Cégünknél a fent megadott címeken és a továbbiakban megadott elérhetőségeken lehet kapcsolatba 
lépni. 

2.1 Adatkezelési felelős 
 
Név: Papp Erika 
Telefonszám: +36307585655 
E-mail: erika@alpindustry.hu 
 
Név: Szabóné Svéda Ágnes 
Telefonszám: +36307585654 
E-mail: agi@alpindustry.hu 
 
2.2 Adatfeldolgozó 
 
Név: Szabóné Svéda Ágnes 
Telefonszám: +36307585654 
E-mail: agi@alpindustry.hu 
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3 A kezelt személyes adatok köre  

3.1 A tanfolyami jelentkezés nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés:  
 
Az adatkezelés célja: Az Alpindustry WRS Kft által szervezett tanfolyamokon való résztvevők adatainak 
kezelése a szolgáltatási tevékenységek - bizonyítványok, oklevelek kiállításának – ellátásához. 
 
 

Személyes adat megnevezése Adatkezelés célja 
Családi- és utónév, születési családi és 
utóneve,  

Az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez 
szükséges. Valamint a Fktv 15 § alapján a FAR rendszerbe 
rögzíteni szükséges. 

Anyja születési családi és utóneve Egyes bizonyítványok kiállításának részét képezi ez az 
adat, valamint a Fktv 15 § alapján a FAR rendszerbe 
rögzíteni szükséges. 

E-mail cím A tanfolyami tájékoztató, az adott tanfolyammal 
kapcsolatos oktatási anyagok elküldéséhez és az Önnel 
való kapcsolattartáshoz szükséges. Valamint a Fktv 15 § 
alapján a FAR rendszerbe rögzíteni szükséges. 

Értesítési cím Az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges, 
amennyiben nincs e-mail címe, illetve a bizonyítványok 
postázásához használjuk, amennyiben a személyes 
átvétel valamilyen okból nem lehetséges. 

Telefonszám Az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges. 
Születési helye és ideje A jelentkezés feltétele egy előírt életkor megléte, 

valamint a Fktv 15 § alapján a FAR rendszerbe rögzíteni 
szükséges. 

Iskolai végzettség  A Fktv 15 § alapján a FAR rendszerbe rögzíteni szükséges. 
Személyi igazolvány vagy útlevél Név azonosság elkerülése érdekében. 
Munkáltató cég 

 
Számlázáshoz kapcsolódó információ 

Nyilatkozat egészségi állapotról, vagy 
orvosi igazolás  

A nem megfelelő egészségügyi állapot, vagy bizonyos 
betegségek fennállása kizáró oka lehet az adott 
tanfolyamon való részvételnek. 

 
 
Adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatokat ügyfeleink hozzájárulásának visszavonásáig 
kezeljük. Hozzájárulását az info@alpindustry.hu címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az 
adatkezelés időtartama minimum 5 év.  
 
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, valamint a vonatkozó- és hatályos felnőttképzéssel 
kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése. 
 
Amennyiben az előírt fenti adatokat ügyfeleink nem kívánják megadni, úgy a képzésen nem vehetnek, 
illetve nem tudnak részt venni. 
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3.2 Személyügyi adatkezelés: 
 
Az adatkezelés célja: a munkaviszony, jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése. 
 
Kezelt adatok köre: születési név, anyja neve, születési hely és dátum, állampolgárság, pontos lakcím, 
postázási cím, e-mail cím, mobil telefonszám, vezetékes telefonszám, személyi igazolvány szám vagy 
útlevélszám, lakcímet igazoló hatósági kártya, beszélt nyelvek, végzettséget igazoló okmány másolati 
példánya, alkalmassági igazolás. 
 
Adatkezelés időtartama: hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási idő. 
 
 
Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. paragrafus (1) és 11. 
paragrafus (1)-(2) bekezdése. 
 

3.3 Technikai adatok  
 

Az Alpindustry WRS Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választotta meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adat:  
 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;  
 hitelessége és hitelesítése biztosított;  
 változatlansága igazolható;  
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

 
Az Alpindustry WRS Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés ellen.  
 
Az Alpindustry WRS Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
 
Az Alpindustry WRS Kft. az adatkezelés során megőrzi: 
 

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  
 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét;  
 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. 
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4.A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje  
 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő 
 

Munkavállalók személyi 
adatai 

Munkaviszony 
létesítéséhez, 

megszüntetéséhez 

törvényen alapuló 
adatkezelés 

 
legalább 50 év 

 
Ügyfelek személyi adatai 

Tanfolyami jelentkezési 
lapok kitöltéséhez 

érintettek 
önkéntes 

hozzájárulása 

 
legalább 5 év 

 5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja  

5.1 Általános adatkezelési irányelvek  
 

Az Alpindustry WRS Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében – tanfolyami 
jelentkezések - az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.  
 
Felhívjuk az Alpindustry WRS Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes 
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.  
 
Az Alpindustry WRS Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  
 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról 
(Infotv.);  

 
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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);  
 

 2013. évi LXXVII törvény a felnőttképzésről hatályos jogszabályával 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei  
 
Ügyfeleink személyes adataihoz kizárólag önkéntes alapon az ügyfeleink hozzájárulásával férhetünk 
hozzá. Adataikat adat nyilvántartási rendszerünkben rögzítjük, illetve a jelentkezési lapokat lefűzve, 
telephelyünkön tároljuk. 
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7 Az adatvesztés elleni védekezés  
 
A személyes adatokat és bizalmas információkat megfelelő módon védjük az adatvesztés és adatlopás 
ellen. Rendszeres biztonsági mentéseket végzünk. 

8 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre  
 

 Ügyfeleink adataihoz az Alpindustry WRS Kft kijelölt munkatársai: illetékes oktatásszervező, a 
képzésért felelős adminisztrátorok, és a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá 
tanfolyami regisztráció és bizonyítvány kiállítása céljából. 

 
 2020.09.01.-től a FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) rendszerben kerül rögzítésre 

minden olyan tanfolyamunk, amely új kompetencia megszerzésére irányul. A jogszabályi 
kötelezettség teljesítése céljából. 

 
 IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) képzéseinkre jelentkező ügyfelek adatait 

továbbítjuk az IRATA felé a bizonyítvány, logbook és IRATA kártya kiállítása érdekében. Az 
érintett adatok köre: név, születési dátum, lakcím, fotó, vizsgáztatással kapcsolatos adatok. A 
továbbiakban az IRATA kezeli az adatokat a nemzetközi hatályos jogszabályoknak megfelelően, 
amelyről bővebb információt találhat a https://irata.org/page/data-privacy/ oldalon. 

 
 GWO (Global Wind Organisation) képzéseinkre jelentkező ügyfeleink adatait a GWO WINDA 

rendszerébe jelentjük le a sikeres vizsgát követő 10 munkanapon belül. Az érintett adatok 
köre: név, WINDA szám. A továbbiakban a GWO kezeli az adatokat a nemzetközi hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. 
 
 

 EFR (Emergency First Response) képzéseinkre jelentkező ügyfeleink adatait az EFR-nek 
továbbítjuk az EFR kártya kiállítása céljából. Az érintett adatok köre: név, születési dátum, 
lakcím, postázási cím. 

9 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
Ügyfeleink tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási-, élhetnek tiltakozási jogukkal az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 
fenti elérhetőségein. 

9.1 Tájékoztatáshoz való jog  
 
Az Alpindustry WRS Kft. tanfolyamai megkezdése előtt tájékoztatja ügyfeleit adatainak kezeléséről. A 
tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, adtavédelmi nyilatkozat 
aláírásával és az Adatvédelmi tájékoztató ismertetésével egyidejűleg történik meg. 
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9.2 Hozzáféréshez való jog 
 
Ügyfeleink jogosulta arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon:  
 

 milyen személyes adatait, 
 milyen jogalapon, 
 milyen célból, 
 milyen forrásból, 
 mennyi ideig kezeljük, 
 kinek továbbítottuk. 

 
A kérelemre 25 napon belül megadjuk a megfelelő tájékoztatást az ügyfeleink által megadott 
elérhetőségre. 
 

9.3 Helyesbítés joga  
 
Ügyfeleink kérhetik a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok 
kiegészítését.  

9.4 Törléshez való jog  
 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 
Alpindustry WRS Kft. törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  
 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;  

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges, az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Ügyfeleink jogosultak arra, hogy adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásukat bármikor visszavonják az 
info@alpindustry.hu címre elküldött üzenetben. Munkatársaink 25 napon belül visszaigazolják a 
kérelmet. 
 
 
 



ALPINDUSTRY WRS KFT 
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

ALPINDUSTRY ME 01 
REV2           24/02/2021 

 
9 

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 

Ügyfelei kérésére az Alpindustry WRS Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
 

9.6 Bírósághoz fordulás joga  

Ügyfeleink jogaik megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el.  

9.7 Adatvédelmi hatósági eljárás 

 Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 0613911400  
Fax: 0613911410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: http://www.naih.hu 

10. Egyéb rendelkezések 

Az Alpindustry WRS Kft. 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. 


