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TÁJÉKOZTATÓ KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL 
 

a META-INF és a Training360 Kft. közös szervezésű 
Atlassian képzéseihez kapcsolódóan 

 
 
A META-INF Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1., 
cégjegyzékszám: 01-09-170431, adószám: 
13024583-2-43, képviseli: Gáspár Attila, ügyvezető, 
a továbbiakban: „META-INF”) az általa a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
(„Fktv.”) hatálya alá tartozó és a Training360 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 
Budapest, Budafoki út 56. A. ép., III. em., 
cégjegyzékszám: 01-09-970992, adószám 23150041-
2-43, képviseli: Nyisztor József ügyvezető, a 
továbbiakban: “Training360”) közreműködésével az 
Atlassian Pty által fejlesztett termékekkel, valamint 
ahhoz kapcsolódó app-okkal kapcsolatosan 
szervezett oktatások (a továbbiakban: „Oktatás”) 
résztvevőit (a továbbiakban: „Képzésben 
Résztvevő”) az alábbiak szerint tájékoztatja. 
 
Amennyiben a META-INF által tartott Oktatás 
szervezésében a Training360 is közreműködik, úgy a 
META-INF és a Training360 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, General Data Protection Regulation) szóló, 
Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”) 26. cikk 
(1) bekezdése szerinti közös adatkezelőnek 
minősülnek. 
 
A META-INF a Training360-al a GDPR 26. cikk (1) 
bekezdése szerint külön közös adatkezelői 
megállapodást kötött, amely a felek között a GDPR 
szerinti kötelezettségek és a felek közötti felelősség 
megoszlását rendezi. A GDPR 26. cikk (2) 
bekezdésével összhangban a META-INF és a 
Training360 a Képzésben Résztvevő számára a 
megállapodás lényegi tartalmáról az alábbi 
tájékoztatást nyújtja. 
 
A felek közös adatkezelésével a Képzésben 
Résztvevő alábbi adatai érintettek: 
 

• vezeték- és keresztnév (Fktv. 21. § (1) 
bekezdés aa) pont); 

• születési név (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) 
pont); 

INFORMATION ON JOINT DATA CONTROLLERS 
 

related to Atlassian training services between 
META-INF and Training360 Kft.  

 
 
META-INF Korlátolt Felelősségű Társaság 
(registered seat: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 
1., Hungary, company registration number: 01-09-
170431, tax number: 13024583-2-43, represented 
by: Attila Gáspár, managing director, hereinafter: 
“META-INF”) as organizer of trainings regarding 
products developed by Atlassian Pty and other 
related apps (hereinafter as: „Training”) falling 
under the scope of Act LXXVII of 2013 on adult 
education (“AE Act”) in cooperation with 
Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság 
(registered seat: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. 
ép., III. em., Hungary, company registration number: 
01-09-970992, tax number 23150041-2-43, 
represented by: József Nyisztor managing director, 
hereinafter as: „Training360”) informs the 
participants (hereinafter as: „Participant”) of the 
Training as follows. 
 
Shall Training360 cooperate with META-INF in 
organizing Trainings then META-INF and Training360 
shall be considered as joint data controllers as 
described by Article 26 Section (1) of Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the 
Council on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (hereinafter as: “GDPR”). 
 
In accordance with Article 26 Section (1) of the GDPR 
META-INF and Training360 concluded a separate 
agreement on joint data controlling that governs 
rules of dividing the obligations under the GDPR 
between the parties and the liability of the parties. 
In accordance with Article 26 Section (2) META-INF 
and Training360 provides the following information 
for the Participant about the essential content of the 
joint data controlling agreement. 
 
The following personal data of the Participant is 
subject to the parties’ joint data controlling: 

• first name and last name (Article 21 Section 
(1) Point aa) of the AE Act); 

• birth name (Article 21 Section (1) Point aa) 
of the AE Act); 

• place of birth (Article 21 Section (1) Point 
aa) of the AE Act); 

• date of birth (Article 21 Section (1) Point aa) 
of the AE Act); 
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• születési hely (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) 
pont); 

• születési idő (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) 
pont); 

• anyja neve (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) 
pont); 

• oktatási azonosító szám (Fktv. 21. § (1) 
bekezdés aa) pont); 

• e-mail cím (Fktv. 21. § (1) bekezdés ab) 
pont); 

• legmagasabb iskolai végzettség, 
szakképesítés, szakképzettség (Fktv. 21. § 
(1) bekezdés ac) és ba) pont); 
 
illletve a képzéssel összefüggő adatok 
esetében – amennyiben a képzés 
megszervezése szempontjából releváns – 
a képzésben részt vevő személy alábbi 
adatai: 
 

• idegennyelv ismeret (Fktv. 21. § (1) 
bekezdés ba) pont); 

• képzésbe történő belépéssel, annak 
elvégzésével, illetve elvégzés hiányában a 
képzésből történő kilépéssel kapcsolatos 
adatok (Fktv. 21. § (1) bekezdés bb) pont); 

• képzés során történő értékeléssel, 
minősítéssel kapcsolatos adatok (Fktv. 21. 
§ (1) bekezdés bc) pont); 

• képzéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettséggel összefüggő adatok, 
igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos 
adatok (Fktv. 21. § (1) bekezdés bd) pont); 
 

A felek közötti megállapodás szerint a Training360 
köteles a fenti adatoknak a Képzésben Résztvevőtől 
való beszerzéséről gondoskodni és meggyőződni 
arról, hogy az adatkezelés jogalapja fennáll. 
 
A Training360 köteles a fenti adatokat a META-INF 
részére továbbítani. 
 
Az Fktv. 15. § (1) bekezdésének b) pontja által előírt 
kötelezettséget, azaz Oktatásban Résztvevő 
adatainak a felnőttképzési államigazgatási szerv 
részére történő továbbítását a META-INF végzi. 
 
A Képzésben Résztvevő a személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatosan a GDPR 15-20. cikke 
szerinti jogait a Training 360 irányába gyakorolhatja, 
illetve előbbiek kötelesek a Képzésben Résztvevő 
irányába a joggyakorlással kapcsolatos 
kötelezettségeket teljesíteni. 
 
Az ügyfélszolgálati jellegű megkeresések 
teljesítésére szintén a Training 360 köteles. 

• mother’s maiden name (Article 21 Section 
(1) Point aa) of the AE Act); 

• education ID (Article 21 Section (1) Point aa) 
of the AE Act) 

• e-mail address (Article 21 Section (1) Point 
ab) of the AE Act); 

• highest level of education, professional 
qualification or qualification (Article 21 
Section (1) Point ac) and ba) of the AE Act); 

 
or in the case of data related to the Training 
- if relevant for the organization thereof - 
the following data of the Participants in the 
training: 

 
• foreign language skills (Article 21 Section (1) 

Point ba) of the AE Act); 
• data related to entering, completing or, if 

not completed, quitting training (Article 21 
Section (1) Point bb) of the AE Act); 

• data related to evaluation and qualification 
during the training (Article 21 Section (1) 
Point bc) of the AE Act); 

• data regarding payment obligation related 
to the training, data related to the use of a 
loan related to training (Article 21 Section 
(1) Point bd) of the AE Act); 
 

Under the agreement between the parties 
Training360 shall acquire the above data from the 
Participant and be convinced that the legal ground 
for data processing exists. 
 
Training360 shall forward the above data for META-
INF. 
 
The obligation prescribed by Article 15 Section (1) 
Point b) of the AE Act namely to forward the 
Participant’s above data for the state administration 
body for adult education is fulfilled by META-INF. 
 
In connection with the processing of his / her 
personal data, the Participant shall exercise her 
rights provided by Articles 15-20. of the GDPR 
against Training 360 and the latter shall fulfill the 
obligations related to the exercising of the rights by 
the Participant. 
 
Customer services request may also be fulfilled by 
Training 360. 
 
The privacy policy of the parties is available at the 
following links: 
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A Felek részletes adatkezelési tájékoztatója a 
következő linkeken érhető el: 
 

• META-INF: https://www.meta-
inf.hu/hu/atlassian-kepzesek/kepzesek-
adatvedelmi-tajekoztato/  

• Training360: 
https://www.training360.com/adatkezeles
i-tajekoztato  illetve a képzésekre 
vonatkozóan 
https://www.training360.com/letoltes/tra
ining360-adatkezelesi-tajekoztato-
tanfolyamok.pdf  
 

 
A felek tájékoztatják a Képzésben Résztvevőt, hogy 
a fentiektől függetlenül az őt megillető jogokat a 
GDPR 26. cikk (3) bekezdése alapján bármelyik féllel 
szemben gyakorolhatja. 
 
Budapest, 2021. március 3. 

 

• META-INF: https://www.meta-
inf.hu/hu/atlassian-kepzesek/kepzesek-
adatvedelmi-tajekoztato/  

• Training360: 
https://www.training360.com/privacy-
notice  
 

 
Parties inform the Participant that regardless of the 
above under Article 26 Section (3) of the GDPR the 
Participant may exercise his / her rights under 
GDPR against any of the parties. 
 
Budapest, Hungary 3 March, 2021 
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