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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott: 

Teljes név: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Adóazonosító jel: 

Cím: 

E-mail cím: 

Oktatási azonosító: 

önként, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul véve, az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

 

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Klebelsberg Központ (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 42-46.) – továbbiakban: KK – mint adatkezelő, az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális 

kompetencia fejlesztése” projekt keretében, az általam megadott személyes adatokat az alábbiakban 

meghatározott célok érdekében kezelje és felhasználja az Információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a KK 14/2017. (IX.15.) számú 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának rendelkezéseivel összhangban. 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Értelmező rendelkezések: 

- Érintettnek minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 

azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő (jelen esetben a 

Klebelsberg Központ) kezeli. 

- 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. 

- Hozzájárulásnak minősül az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adat – 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 adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen esetben a KK minősül adatkezelőnek). 
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Az adatkezelés alapelvei: 

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető.  

- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

- A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

- A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható.  

 

A Klebelsberg Központ az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” című 

kiemelt Európai Uniós projekt megvalósítása során az Ön által megadott személyes adatokat a projekt 

munkatársai segítségével azonosításra, tájékoztatásra és kapcsolattartásra használhatja fel abból a 

célból, hogy az Ön részére tájékoztató leveleket, a képzésekhez/eszközkiosztáshoz kapcsolódóan 

szerződéseket, a képzések befejezését követően tanúsítványt adhasson át. 

 

Jelen adatkezelés személyes hozzájáruláson alapul, melynek megadása az Ön részéről önkéntesen 

történt meg. Az adatkezelés a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig, illetve az Ön 

hozzájárulásáig tart. 

Az alábbi elérhetőségek bármelyikén Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai 

kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

 

Postai cím: Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@kk.gov.hu  

Központi telefonszám: +36 1 795 1170 

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak 

közvetlen veszélye áll fenn, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság felé 

bejelentést tehet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok esetén bírósághoz fordulhat. 

 

 

 

Kelt,………………………………………. 

 

 

       ……………………………………………… 

                        adatkezeléshez hozzájáruló aláírása  

mailto:ugyfelszolgalat@kk.gov.hu

