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Adatvédelmi- és adatkezelési tájékoztató 

A Titkok Háza Tudományos Élményközpontban megvalósuló programokban való 
együttműködéshez kapcsolódóan 

 

Az adatgyűjtés általános célja az EFOP-3.3.6-17-2017-00002 számú, Természettudományos 

élményközpont létrehozása Székesfehérváron című konstrukcióhoz kapcsolódó 

kedvezményezetti feladat-ellátási kötelezettségének teljesítése az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban. 

A program célja a közép-dunántúli iskolák számára a természettudományos 

élménypedagógiai programkínálat bővítése annak érdekében, hogy a természettudományos 

tárgyak népszerűbbek legyenek, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővüljenek, a korszerű 

kísérletközpontú, élményszerű oktatás terjedjen és a természettudományos és műszaki pályák népszerűbbek 

legyenek. Jelen adatgyűjtés közvetlen célja a projektbe vont gyermekeknek nyújtott szakmai szolgáltatások és 

támogatások biztosítását szolgáló ügyfél adatok összegyűjtése. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó EFOP-3.3.6-17-2017-00002 számú 

konstrukcióban nyertes területileg illetékes szolgáltatásokat működtető 

projektgazda valamint a Miniszterelnökség, mint támogató. 

 Az EFOP-3.3.6-17-2017-00002 résztvevő bevont 

magánszemélyek, nemtől, kortól és etnikai vagy felekezeti 

hozzátartozástól függetlenül valamint intézmények és 

szervezetek.  

Ezen kör az adatfelvétel időpontjában magában foglalja: 

- a településen élő, lakó vagy munkát vállaló vagy tanuló 14 éven felülieket, családjaikat 

és közvetlen hozzátartozóikat, 

- a projektben résztvevő együttműködő munkáltatókat, 

- a munkaerőpiaci programokban résztvevőket és a képzésben résztvevő ügyfeleket, 

oktatókat.  

Az adatfelvételtől a sikeres projektből való írásban bejelentett kilépéstől számítva legfeljebb öt év. Az illetékes 

projektgazda legkésőbbi eddig az időpontig megsemmisíti a tanulói adatlapokat. 

Az adatkezelő az érintett ügyfelek magánszféráját tiszteletben tartja. A jelen adatkezeléssel érintett személyes 

adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kerül kezelésre. 

Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés 

céljának, az adatok felvétele és kezelése az Adatvédelmi törvénynek 

megfelelően tisztességes és törvényes, az adatfeldolgozásban és 

adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 

2016/679 számú rendeletének (GDPR rendelet, a továbbiakban: 

Rendelet) rendelkezéseinek betartásával kezelik. 

A jelen adatkezeléssel érintett személyes adatok köre az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, azok csak a fenti általános és 

közvetlen cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül kezelésre. 
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Az adatkezelés során biztosításra kerül az adatok pontossága, teljessége és naprakészsége, valamint az, hogy az 

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehet azonosítani. 

Az Adatvédelmi törvénynek megfelelően személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból 

elrendeli. 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 

jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 

utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő 

a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában – további külön 

hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti: 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése 

a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

Adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat nem 

hozza nyilvánosságra és más, harmadik személynek – a támogató 

Miniszterelnökséget kivéve - nem adja át. 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve 

az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő köteles legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre 

irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási 

kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már 

megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése 

helyesbítéshez vezetett. 

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Adatvédelmi törvényben meghatározott (pl. nemzetbiztonsági, 

bűnüldözési) okokból tagadhatja meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a megfelelő adat az 

adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az hiányos vagy téves (és ez az állapot 

jogszerűen nem orvosolható), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, vagy 

azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
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Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a 

törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett 

vitatja annak helyességét vagy pontosságát. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása 

kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelő a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatja. Ha az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett 

30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy 

az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per – az érintett 

választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, 

köteles azt megtéríteni, ha pedig az érintett személyiségi 

jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj 

annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog 

megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott. 

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 

amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, 

DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 

technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely szerződés alapján adatok feldolgozását végzi; 
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