
Adatvédelmi Tájékoztató 
 

A Csoda Akadémia weboldalán kezdeményezett feliratkozás, 
illetve megrendelés egyben a feliratkozási feltételek kifejezett 
elfogadását jelentik, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását 
adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus 
levelek fogadásához, melyek marketing célú leveleket is 
tartalmazhatnak. 

A feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az 
érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan 
kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk át. Az adatvédelmi 
elveink kialakításakor figyelembe vettük a GDPR új 
szabályzását, valamint az 1992. évi LXIII. Törvényt a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. Törvényt az 
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 
során. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor 
megszüntethető a levél alján található leiratkozási linkre 
kattintással. 

Részletes információ a kezelt adatokról: 

• hírlevél feliratkozók:  
Adatkezelés célja: hírlevél küldés 

Az adatkezelés jogalapja: hírlevél feliratkozás, mely során a 
feliratkozó hozzájárul a hírlevél küldéshez. 

Tárolt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím. 

Tárolás helye: Salesautopilot marketingszoftver. 

Hozzáférés: harmadik személynek nem adok ki információt 



Adatmódosítás: az info@pekarydorottya.hu címre érkező 
adatmódosításra vonatkozó kéréseknek eleget teszek. 
Törlés: egy kattintással leiratkozhat az olvasó. 

Adatkezelés időtartama: 1 év inaktivitás után törlésre kerül a 
feliratkozó 

Adatvédelem: jelszó 

• Konzultáció: 
Adatkezelés célja: a konzultáció teljesítésének támogatása 

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli 
hozzájárulás 

Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnaplót 
vezetek, mely lehet általam készített formanyomtatvány vagy 
sima papírlap, ez tartalmazza az ügyfél nevét és a dátumot. 

Az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése 
történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas 
színvonalon teljesüljön. (Következő alkalomra is fel tudjak 
készülni a hallottak alapján, ne felejtődjenek el információk a 
részemről.) 

Hozzáférés: harmadik félnek nem adok ki sem szóban, sem 
írásban semmilyen adatot, titoktartás kötelez. 

Adattárolás helye: Papír formátumban az irodámban. 

Adatkezelés időtartama: Megsemmisítés a folyamat lezárta 
után 1 éven belül. 

Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen a jegyzet. 

 



• konzultáció és tanfolyam megrendelők:  
 

Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatkezelés jogalapja: elektronikus szerződéskötés. 

Tárolt adatok: Vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, 
számlázási/szállítási cím. 

Adatkezelés időtartama: jogszabályban előírt határidőig, illetve 
a hozzájárulás visszavonásáig. 

Adatvédelem: jelszó 

 

Továbbá szükséges a Felnőttképzési törvény értelmében az alábbi adatokat harminc napon 
belül bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek:  

A Felnőttképzési törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési államigazgatási 
szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről, mely nyilvántartás az Fktv.-ben 
meghatározott adatok mellett – tartalmazza:  

a. – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül 
érintett telephelyének címét, továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és 
elektronikus levelezési címét,  

b. a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba-vételi számát, 
köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az 
oktatási azonosító számát is,  

c. a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, 
d. a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett 

nyilvántartásba-vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját,  
e. a felnőttképző adataiban bekövetkezett változást, a változás időpontjának 

megjelölésével, 
f. a felnőttképző nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát. 

Az Fktv-ben meghatározott adatok: 

g. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló törvényben a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat (a szolgáltató 
nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét),  

h. a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes 
személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának 
időpontját  



A felnőttképzők nyilvántartása nyilvános, azt a felnőttképzési államigazgatási szerv a 
honlapján ( http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) közzéteszi.  

A felnőttképző a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változást - 
a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének 
napjától számított - harminc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási 
szervnek.  

A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, 
ha a felnőttképző:  

a. bejelentette a felnőttképzési tevékenységének megszüntetését, 
b. jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó elhalálozott, vagy 
c. engedélye visszavonásra került. 

Amennyiben a felnőttképző felnőttképzési tevékenységét megszünteti, azt felnőttképzési 
államigazgatási szerv részére haladéktalanul be kell jelenteni.  

Az online programok megvásárlásával a résztvevő hozzájárul, hogy a FAR rendszerbe 
igényelt adatok felkerüljenek a FAR rendszerbe. Ha ehhez nem járul hozzá, de mégis 
meg szeretné vásárolni a programot, akkor ezt írásban megtagadhatja egy 
info@pekarydorottya.hu e-mailcímre küldött elektronikus levélben. (Ez alól a hallgató 
neve és oktatási azonosítója kivételt képez.) 
 

Cookie-k, azaz a sütik 

A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló 
törvény – 155.§ (4) bekezdése alapján felhívom a figyelmedet, 
hogy az oldalon “cookie”-kat azaz “sütiket” használunk. A 
cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el 
a böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a 
látogatásoddal kapcsolatos információkat, például az általad 
használt nyelvet és egyéb beállításokat, ezáltal 
gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb 
lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet 
használata sokkal nehézkesebb lenne. 

Az Adatvédelmi tájékoztató frissítései: 

Előfordulhat, hogy frissítenem kell az Adatvédelmi tájékoztatót. 
A legújabb verziót itt bármikor elérheted, de természetesen, ha 



jelentős változás történik a szeméyles adataid feldolgozásában, 
arról tájékoztatlak, és kérem beleegyezésedet. 


