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Jelen tájékoztató kiadásának célja, hogy egy adott képzésre jelentkező személy még mielőtt közölné / 
megadná az adatait, megismerhesse, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kérhet el tőle, és 
hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. 

 
Az Alpindustry WRS Kft jelen tájékoztató elkészítésekor az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen 
GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat, továbbá az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hazai 
előírásokat  és a 2013. évi LXXVII törvény a felnőtt képzésről hatályos jogszabályának 21. § vette figyelembe. 

 
Adatkezelő megnevezése: 
 
Adatkezelő cégneve: Alpindustry WRS Kft 
Adatkezelő székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 8. 
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-896261 
Adatkezelő adószáma: 14266234-2-42 
Adatfeldolgozó: Szabóné Svéda Ágnes 
Adatfeldolgozó elektronikus elérhetősége: agi@alpindustry.hu 
Adatkezelési felelős: Papp Erika 
Adatkezelési felelős elérhetősége: erika@alpindustry.hu 
 
Felnőttképzési engedély nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001849 
 
 

1. A tanfolyami jelentkezés nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés  
 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
 

Az Alpindustry WRS Kft.  a tanfolyamainak szervezése érdekében nyilvántartást vezet a tanfolyamra 
jelentkezőkről. A nyilvántartásba történő bejelentéshez kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat az 
alábbi célokból kezeli: 

 
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 
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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. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, valamint a jogi érdek, hiszen a szerződések teljesítése, 
létrejöttéhez szükségesek. 

 
Az adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, 
kezeljük. Hozzájárulását az info@alpindustry.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az 
adatai törlésének tényéről 25 napon belül tájékoztatjuk. 

 
2. A Felnőttképzési törvény (A felnőttképzésről szóló, többször módosított 2013. évi LXXVII. törvény) 
hatálya szerint szervezett képzésen és vizsgákon való részvétel 

 

Amennyiben Ön olyan képzésre jelentkezik / képzésen vesz részt: például OKJ-s képzés, állami, vagy uniós 
forrásból finanszírozott, lebonyolított és megvalósuló képzés, továbbá más olyan képzési típus, amelyre a 
képző felnőttképzési engedélyt szerzett, illetve amit a képző a felnőttképzési törvény szerint valósít meg, 
úgy a képzőnek, a vonatkozó törvény előírásai szerint a következő adatokat kell Öntől elkérnie, kezelnie és 
bizonyos esetekben továbbítania a hatóság felé: 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a következőkben felsorolt adatok megadása kötelező, ezek elmaradása esetén 
a meghirdetett tanfolyamra/képzésre jelentkezését nem tudjuk elfogadni, a képzésben nem vehet részt! 

 
Az adatkezelés célja, hogy Ön beazonosítható legyen, az adott képzésen részt vehessen. Célja továbbá, 
hogy a képzési szerződés megkötéséhez a jogszabályban előírt adatok megadásra kerüljenek, illetve a 
szükséges okiratok kötelező bemutatása. 
 

A képzésben részt vevő személy 
esetében Adatkezelés célja 

A természetes személyazonosító 
adatok (családi és utóneve, születési 
családi és utóneve, születési helye és 
ideje, anyja születési családi és 
utóneve) 

Az Fktv 21 § alapján a FAR rendszerbe rögzíteni 
szükséges. 

E-mail cím 
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Legmagasabb iskolai végzettségére 
vonatkozó adat 

A képzéssel összefüggő adatok 
esetében – a képzésben részt vevő 
személy 

Adatkezelés célja 

Legmagasabb iskolai végzettsége, 
szakképesítése, szakképzettsége és 
idegennyelv-ismerete, 

Az Fktv 21 § alapján a FAR rendszerbe rögzíteni 
szükséges. 

A képzésbe történő belépésének és a 
képzés elvégzésének, illetve a képzés 
elvégzése hiányában a képzésből 
történő kilépésének adata 
A képzés során történő értékelése és 
minősítése, 
A képzéssel összefüggő fizetési 
kötelezettsége és az igénybe vett 
képzési 
hitel adata. 

 

Jogalapja: jogi kötelezettség és szerződés teljesítése. 
 

Időtartam: Ha a képzési szerződés létrejön és a képzésen részt vesz az érintett akkor a kezelt adatokat a 
felnőttképzési szerződés aláírásától számítva az ön visszavonásáig, de minimum 5 évig tároljuk. 
 
3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

 
Az adataihoz, a képző intézmény részéről, a képzés lebonyolításáért felelős személyek: az 
oktatásszervező(k), a főmunkatárs(ak) / tréning menedzser(ek), a szakmai vezető, az igazgatók, valamint a 
pénzügyekkel megbízott munkatárs(ak) férhet csak hozzá, a képzés és a vizsgák lebonyolítása kapcsán. 
Online regisztráció esetén az adatokhoz még a felnőttképző intézmény részére informatikai 
háttérszolgáltatásokat nyújtó természetes- illetve jogi személyek is hozzá- férhetnek. 

 
Az Alpindustry WRS Kft. az alábbi szervek számára adja át az érintettek személyes adatait: 

- OSAP (Országos Statisztikai Adatfelvételi Program) rendszer, statisztikai célú adattovábbítás, 
kizárólag anonim módon, személyes adatokat beazonosítható módon nem továbbítunk; 

- FAR (Felnőttképzési    Adatszolgáltatási    Rendszer) jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából; 
- OKJ vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező vizsgaközpont(ok) részére a bizonyítvány kiállításához 

szükséges célból; 
- IRATA (International Rope Access Trade Association) a bizonyítvány kiállításához szükséges célból kezelt 

adatok; 
- EFR (Emergency First Response) a bizonyítvány kiállításához szükséges célból; 

Az adatokhoz való hozzáférésről és az adattovábbításról, annak céljáról a Adatkezelési Szabályzatban talál 
további információt. 
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4. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai 
 
Ügyfeleink jogosulta arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjanak 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 kérelmet írásban az info@alpindustry.hu címre kell benyújtani, amelyre 25 napon belül megadjuk a megfelelő 
tájékoztatást az ügyfeleink által megadott elérhetőségre. 
 
Ügyfeleink kérhetik a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  
 
Ügyfeleink az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésükre 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. 
 
5. Bírósághoz fordulás joga  

 
Ügyfeleink jogaik megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül 
jár el.  
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6. 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 
 
 
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Szabályzatát és annak mellékleteit honlapján elektronikus formában 
közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat 
jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési 
Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus 
levelezési címre. 
 
Amennyiben Önnek, személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a fent megjelölt 
elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk! 
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