ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen adatkezelési tájékoztató – a továbbiakban: „Tájékoztató” – célja, hogy
bemutassa az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány (1012 Budapest, Lovas út
4/C, 18728488-2-41) – a továbbiakban: „Alapítvány” – által a Történeti Akadémia elearning rendszer (therock.academy) használatával összefüggésben történő
adatkezelést.
1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA


Biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.



Biztosítja, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival
mindenki
maga
rendelkezzen,
azok
kezelésének
körülményeit
megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.



Tájékoztatásul szolgál az
gyakorlatának bemutatására.

érintetteknek

az

Alapítvány

adatkezelési

2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK
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; a továbbiakban: „GDPR”)


2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)



2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)



2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: „Eker. tv.”)



2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)



a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény



a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.)



a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra
és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
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ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm.
rendelet


a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet



a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.)



11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról



a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI


Szervezet neve: „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány



Székhely: 1012 Budapest, Lovas út 4/C



E-mail cím: info@therock.academy



Telefonszám: +36 707 010101

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Alapítvány által
meghatározott és szerződésben rögzített célból, valamint az Alapítvány utasításai
szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs.
Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a
feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
Az Alapítvány adatkezelést folytató munkavállalói: a mindenkori alapítványi elnök és
titkár, a múzeumigazgató, valamint munkaköri leírás alapján supervisori, pénzügyi és
adminisztrátori munkakört betöltő munkatársak.
Az Alapítvány külső adatfeldolgozói a Történeti Akadémiával összefüggésben:




Cégnév: Eurokontroll Kft.
Székhely: Budapest, Mária tér 5, 1011
Adatkezelés célja: könyvelés





Cégnév: Oxford One Zrt.
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság utca 15.
Adatkezelés célja: OXIX LMS rendszer üzemeltetése





Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Adatkezelés célja: Simplepay szolgáltatás üzemeltetése





Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Adatkezelés célja: szamlazz.hu szolgáltatás üzemeltetése
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Cégnév: Microsec Zrt.
Székhely: Budapest, Graphisoft Park Déli Terület, Ángel Sanz Briz út 13, 1033
Adatkezelés célja: e-szigno szolgáltatás üzemeltetése





Cégnév: Zoom Video Communications, Inc.
Székhely: 6601 College Blvd, Overland Park, KS 66210, Egyesült Államok
Adatkezelés célja: Zoom online videó konferencia szolgáltatás (tanterem,
webinárium) üzemeltetése




Cégnév: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült
Államok
Adatkezelés célja: Google meet videó konferencia szolgáltatás (tanterem,
webinárium) üzemeltetése






Cégnév: The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Adatkezelés célja: MailChimp hírlevélküldő szolgáltatás





Cégnév: DotRoll Kft.
Székhely: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148
Adatkezelés célja: tárhely szolgáltatás

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGCÍME
Az Alapítvány adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi
felhatalmazás alapján végzi.
Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan
közölni. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az
adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
AZ ADATOK KEZELÉSE

5.1.

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük. A megadott
elérhetőségeken a felhasználókat az általuk jóváhagyott ügyekben keressük meg a
felhasználói elégedettség optimalizálása érdekében. A megkeresések / értesítések
ügykörét a felhasználó a profiladatai között bármikor módosíthatja.
AZ ADATKEZELŐ EGYES TEVÉKENYSÉGEIHEZ TARTOZÓ ADATKEZELÉSEK

5.2.
5.2.1.


Felnőttképzési tevékenység
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás, jogszabályi előírás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ








5.2.2.






5.2.3.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, szerződéses adatok
(születési hely és idő, édesanyja neve, TAJ szám, nem, állampolgárság),
számlázási adatok
Az adatkezelés célja: digitális szerződéskötés, képzésben való részvétel
biztosítása, jogszabályban rögzített képzési statisztikák és jelentések
elkészítése
Adattovábbítás: van, jogszabályi előírás szerint: Pest Megyei Kormányhivatal,
Oktatási Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal
Az adatok törlésének határideje: jogszabályban rögzített időtartam
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a képzésben való
részvétel meghiúsulása
Egyéb tanfolyamszervezési és tananyag publikálási tevékenység
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási adatok
Az adatkezelés célja: tanfolyamon való részvétel, tananyaghoz való
hozzáférés biztosítása
Adattovábbítás: nincs
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a hozzáférés
meghiúsulása
Direktmarketing célú adatkezelés

Hírleveleinkben és DM anyagainkban a Sziklakórház Atombunker Múzeummal,
valamint a Sziklakórház – Történeti Akadémia képzéseivel, programjaival kapcsolatos
tájékoztatást adunk.






5.2.4.




Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése
Adattovábbítás: nincs
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a tájékoztatás
ellehetetlenülése
Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, csatolmányok
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
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Adattovábbítás: nincs
Az adatok törlésének határideje: 3 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kapcsolattartás
ellehetetlenülése

6. AZ ADATOK KEZELÉSE, TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, BIZTOSÍTÁSA
Az Alapítvány az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli. A
megadott elérhetőségeken a felhasználókat az általuk jóváhagyott ügyekben keresi
meg. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.
Az Alapítvány az általa kezelt adatokat az alábbi helyszínen őrzi: 1014 Budapest,
Szentháromság utca 15. és 1012 Budapest, Lovas út 4/C
Az Alapítvány a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja,
hogy az adatok:





változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat
bizalmassága).

Az Alapítvány és az általa igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet
biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok,
betörések, rongálás, természeti csapások ellen. A Alapítvány (illetve az
adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
Az Alapítvány felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek
fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk
módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális
tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására az Alapítvány mindent
megtesz, ami ésszerűen megtehető és tőle elvárható.
7. SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA
Az Alapítvány a Történeti Akadémia rendezvényein fellépőket, az előadókat,
oktatókat, közreműködőket és a rendezvényeken résztvevő egyéb személyeket a
rendezvényre küldött meghívóban és/vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
tájékoztatja személyes adataik – arcképmásuk – kezelésével kapcsolatos
szabályokról:




Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig.
Az adatkezelés célja: a felnőttképzési tevékenység népszerűsítése és oktatási
cél.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR
6. cikk (1) bek. a) pont)
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8.

A kezelt adatok köre: A személyeknek a hangja és a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb, a felvételek által rögzített személyes adatai.

SÜTIK

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A therock.academy oldal, a felhasználói
élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről illetve
használt böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző böngészők sütijeit a
következő oldalakon tudja törölni: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera,
Internet Explorer.
Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő
működését. Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.
9. MÁS HONLAPRÓL SZÁRMAZÓ BEÁGYAZOTT TARTALMAK
A therock.academy honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó
beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek) használhatnak. A külső forrásból származó
beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy
másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy
harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és
információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért az Alapítvány nem vállal felelősséget.
Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat,
káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítjuk oldalunkról a linkeket.
10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Alapítványtól az általa kezelt
személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási
igényeiket, továbbá visszavonhatják a korábban megadott hozzájárulásukat.
Az érintettek törlési jogukat a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén
nem gyakorolhatják.
10.1. A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG TARTALMA
Az érintett igénye alapján az Alapítvány az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint
a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
10.2. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG TARTALMA
A fentiek szerinti adatigénylés esetén Alapítvány az érintett részére kiadja a
kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre
van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni. Alapítvány minden további
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példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok
kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
10.3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok
helyesbítését.
10.4. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére az
Alapítvány a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az
érintettre vonatkozó adatokat:






Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes
hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre.
Az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához.
Az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Alapítványnak
nincs más jogalapja az adatkezelésre.
A kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
A személyes adatokat az Alapítványra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Alapítványnak nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az
alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:






Az Alapítványra vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a
további adatkezelés.
A véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges.
Közérdekből.
Archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból.
Jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

10.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Alapítvány korlátozza az
adatkezelést az érintett kérelmére:




Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra
az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának,
helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését,
csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
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az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok
további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
Amennyiben az Alapítvány korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a
korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett
adatot, amennyiben:
o Az érintett ehhez hozzájárul;
o Jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
o Más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez
szükséges;
o Közérdek érvényesítéséhez szükséges.

10.6. A VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult az Alapítványnak adott hozzájárulását – írásban – bármikor
visszavonni. Ilyen igény esetén az Alapítvány haladéktalanul és véglegesen törli
mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további
tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok
érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás
visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
10.7. AZ ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult az Alapítvány által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt,
számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy
másik adatkezelő részére. A kérést Alapítvány a lehető legrövidebb időn belül, de
legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
10.8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS
Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált
adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással
lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság,
ha:





az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Alapítvány közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése céljából;
az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
alkalmazását jogszabály engedélyezi;
szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

11. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Amennyiben az Alapítványhoz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik
be, úgy Alapítvány a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban
tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
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Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti
határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról Alapítvány írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás
megfelelő indoklásával együtt.
12. JOGORVOSLAT
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogásolható dolgot észlel, kérjük
haladéktalanul jelezze azt az info@therock.academy címen.
Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Alapítvány és/vagy az
adatfeldolgozók megsértették, jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező
bírósághoz fordulni.
Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő
elérhetőségeken:





székhely: 1055 Budapest, Frankel Leo u. 9-11.
telefon: 06-1/391-1400
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

13. HATÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az Alapítvány, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól,
úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
Az Alapítvány kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a
megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.
Érvényes: 2020. 12. 15-től visszavonásig.
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