
 

Training360 Kft. nemzetközi Peoplecert vizsgaközpont adatvédelmi tájékoztató  1/6 

 

A PeopleCert adatvédelmi szabályzata 
  
A jelen Szabályzat ismerteti a PeopleCert vállalatcsoport tagvállalatai (a továbbiakban mint „PeopleCert” vagy 
„mi”) által a vevőkkel kapcsolatban álló magánszemélyek azonosítására alkalmas adatok (a továbbiakban mint 
„Személyes Adatok”) és a szolgáltatásainkat igénybe vevő más felhasználók (a továbbiakban mint „Felhasználók” 
vagy „Ön”) azonosítására alkalmas adatok gyűjtésének és feldolgozásának módját, valamint az ezzel 
kapcsolatban Önt megillető jogokat. A jelen Szabályzat a PeopleCert termékeire és szolgáltatásaira vonatkozik, 
amely körbe beletartoznak a PeopleCert által üzemeltetett weboldalak is. Kiemelten fontosnak tartjuk az Ön 
adatainak védelmét, és célunk, hogy Ön biztonságban és zavartalanul látogathassa weboldalainkat és 
használhassa szolgáltatásainkat. 
 
1. A személyes adatok gyűjtése és felhasználása 
Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzatban megadott módon és a következőkben körülírt célokra 
vagyunk jogosultak gyűjteni és/vagy feldolgozni. 
  

a. Tanúsítási szolgáltatások 
Munkaerő-tanúsító szervezetként és akkreditált vizsgáztatóintézetként a PeopleCert vizsgáztatási és 
tanúsítási szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban mint „Tanúsítási Szolgáltatások”). Az Ön Személyes Adatait 
(beleértve a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, fényképes igazolványt és más adatokat) az Ön 
személyazonosságának ellenőrzése, a vizsgáztatás, valamint a tanúsítási folyamat érvényességének 
biztosítása céljából rögzítjük. A Tanúsítási Szolgáltatások nyújtásához az eljárásaink bizonyos Személyes 
Adatok rögzítését igénylik, a megfelelő minőségű felhasználóélmény biztosításához pedig egyéb Személyes 
Adatok rögzítése szükséges. A Tanúsítási Szolgáltatások keretében további Személyes Adatokat állítunk elő, 
pl. vizsgaeredményeket. 
  
Egyes Tanúsítási Szolgáltatásainkat egyéb szervezetekkel (a továbbiakban mint „Vizsgagazdák”) és/vagy 
üzleti partnereinkkel (a továbbiakban mint „Partnerek”) közösen nyújtjuk, akiknek a PeopleCert ad 
felhatalmazást és engedélyt. A PeopleCert tanúsítási tevékenységéhez kötődően egyes felhatalmazott 
Partnerek szintén nyújthatnak képzési szolgáltatásokat. Az Ön Személyes Adatait a Tanúsítási Szolgáltatások 
által igényelt mértékig osztjuk meg a Vizsgagazdákkal és a Partnerekkel. 
Harmadik félnek a következő körülmények fennállása esetén vagyunk jogosultak Személyes Adatokat átadni: 

 amennyiben Ön ebbe beleegyezik 

 amennyiben erre jogszabály, bírósági végzés, illetve közzétételre jogilag engedélyezett szabályozó vagy 
kormányzati hatóság erre kötelez bennünket 

 amennyiben arra a PeopleCert, üzletfelei vagy a Vizsgagazdák jogai, vagyona vagy biztonsága védelme 
érdekében szükség van. 

A PeopleCert nyilvántartást vezet minden tanúsított személy adatairól. Személyi állományt tanúsító 
szervezetként és akkreditált vizsgáztatóintézetként nyilvánosan hozzáférhető Tanúsítványellenőrzési 
Szolgáltatást (angolul: Certificate Verification Service, a továbbiakban mint CVS) üzemeltetünk, amely a 
www.peoplecert.org weboldalon érhető el. A CVS-ben a Felhasználók és harmadik felek (pl. munkavállalók) 
a kérdéses tanúsítvány sorszámának megadásával ellenőrizhetik a PeopleCert-tanúsítvány valódiságát és 
pontosságát. 
  
A fentiekben körülírt konkrét körülmények körén kívül nem értékesítjük, osztjuk meg, adjuk bérbe, 
továbbítjuk, cseréljük el vagy bocsátjuk más módon harmadik fél rendelkezésére a Személyes Adatokat. 

  
b. Online vizsgafelügyelet 
A PeopleCert az általuk meghatározott időpontban és helyen (vagyis internet-hozzáférés függvényében 
bárhol) vizsgázni kívánó Felhasználóknak kínálja a PeopleCert Online Vizsgafelügyeleti szolgáltatással 
egybekötött vizsgázást. A PeopleCert Online Vizsgafelügyelet webkamerás kapcsolatot létesít közvetlenül a 
Felhasználó és a PeopleCert felhatalmazott vizsgafelügyelője között, aki végigvezeti a Felhasználókat a 
vizsgán és nyomon követi a vizsga menetét. Biztonsági és integritási okokból a szolgáltatás során rögzítjük a 
vizsga menetét (videofelvétel, hangfelvétel készül, valamint rögzíti a Felhasználó számítógépes asztalképét 
is). A vizsgáztatás integritásának igazolása érdekében egy (1) évig megőrizzük a felvételeket. 
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c. Az online fiók 
A PeopleCert valamennyi vizsgajelentkezőjének (és bizonyos esetben más Felhasználóknak is) online fiókkal 
kell rendelkeznie (a továbbiakban mint PeopleCert-fiók), amely a PeopleCert weboldalon hozható létre és 
férhető hozzá. A Felhasználók önként is létrehozhatnak Fiókot. A Fiók tartalmazza az Önnel kapcsolatban 
nálunk nyilvántartott összes vagy egyes Személyes Adatokat, valamint megkönnyíti Önnek a szolgáltatásaink 
igénybevételét. A customerservice@peoplecert.org e-mail címre küldött e-maillel Ön bármikor kérheti 
Fiókja törlését, noha ezután csak szűkebb keretek között tudjuk Önnek nyújtani a szolgáltatásainkat. A 
Tanúsítási Szolgáltatások működésének biztosítása érdekében egyes Személyes Adatokat a fiók törlése után 
is meg kell őriznünk. 
  
d. Vevőszolgálat 
A PeopleCert nonstop (heti hétnapos, napi huszonnégy órás) vevőszolgálatot tart fenn a Felhasználóknak (a 
szervezeti és egyéni Jelentkezőknek egyaránt) e-mail, telefon és online csevegőalkalmazás formájában. A 
szolgáltatás nyomon követése, a képzés és a minőségjavítás céljából adott esetben sor kerülhet a 
telefonhívások és online csevegések rögzítésére. A telefonhívásokról készült felvételeket legfeljebb tizenöt 
(15) napig tároljuk, az online csevegőalkalmazásokról és e-mailekről készített felvételeket pedig legfeljebb 
egy (1) évig. 
  
e. Marketingkommunikációk 
Amennyiben Ön beleegyezett abba, hogy a PeopleCert Önnek marketingkommunikációs anyagokat küldjön, 
akkor alkalmanként különböző csatornákon felvehetjük Önnel a kapcsolatot (pl. e-mailben, SMS-ben, 
telefonon), hogy tájékoztassuk a PeopleCert új termékeiről, szolgáltatásairól és a PeopleCert egyéb 
fejlesztéseiről. Az Ön konkrét beleegyezése hiányában a Partnerek és Vizsgagazdák nem jogosultak az Ön 
Személyes Adatait marketingcélokra vagy hasonlókra felhasználni. Az ilyen jellegű kommunikációt bármikor 
beszüntetheti a jövőre nézve a közleményekben található „leiratkozás" lehetőséggel, vagy küldjön nekünk 
erről egy e-mailt a customerservice@peoplecert.org címre. 
  
f. Felmérések 
A PeopleCert időnként felméréseket, közvélemény-kutatásokat és hasonló kezdeményezéseket végez (a 
továbbiakban mint „Felmérések”), hogy a Felhasználóktól információkat kérjen a termékek, szolgáltatások 
és működési gyakorlatok fejlesztése érdekében. A Felmérésekben való részvétel mindig önkéntes, és a 
Felmérésekben közölt Személyes Adatok mindig szigorúan titkosak maradnak. A Felmérések eredményeit 
adott esetben összesítjük és anonimizáljuk, és az ilyen anonim adatokat harmadik felek rendelkezésére 
bocsátjuk. 
  
g. Sütik 
A felhasználói élmény optimalizálása, a biztonság fokozása és a csalárd és/vagy rosszhiszemű webes 
tevékenység elleni küzdelem érdekében a PeopleCert sütiket használ a weboldalain. Ezek a sütik az Ön 
bejelentkezési állapotával kapcsolatos adatokat tartalmaznak. A sütik a böngésző beállításainak 
módosításával utasíthatók el vagy korlátozhatók le. Amennyiben viszont nem fogadja el a sütiket, akkor 
előfordulhat, hogy weboldalaink egyes részeit nem tudja majd használni. 
  
Weboldalaink tartalma és funkciói fejlesztéséhez emellett a Google Analytics (vagyis adatokat gyűjtünk arról, 
hogyan használják a látogatók az oldalakat), az Ön érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelően 
személyre szabott hirdetésekhez pedig a Google AdWords szolgáltatásait is igénybe vesszük. A Google 
anonim módon gyűjti össze az olyan adatokat, mint például az életkor, nem, földrajzi elhelyezkedés, 
megtekintett weboldalak és más weboldalak meglátogatása, valamint a sütik használata. A sütikkel 
kapcsolatos preferenciák a Google-fiókban állíthatók be. Ehhez nyissa meg a „Google-fiók beállítások” 
ablakát, és módosítsa a preferenciákat. A Google Analytics általi követés megszüntetéséhez látogasson el a 
megfelelő Google-oldalra. 

  
2. Gyermekeknek szóló szolgáltatások 
Amennyiben szolgáltatásainkat 16 évesnél fiatalabb gyermek veszi igénybe, akkor bekérjük a gyermek feletti 
szülői jogkör gyakorlójának beleegyezését a Személyes Adatok rögzítéséhez és feldolgozásához. 
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3. A Személyes Adatok megőrzése 
Amennyiben a Személyes adatok megőrzését jogszabály írja elő, akkor a PeopleCert betartja a szükséges 
adatmegőrzési időszakokat. A PeopleCert más esetben a fentiekben körülírt üzleti cél szempontjából szükséges 
ideig őrzi meg a Személyes Adatokat. A jelen Szabályzat bizonyos konkrét esetekre rövidebb megőrzési időszakot 
ír elő. 
  
4. Határon átnyúló adattovábbítás 
Célunk, hogy megfeleljünk az üzleti tevékenységünk helye szerinti összes ország adatvédelmi jogszabályának, 
beleértve az Európai Unió jogszabályait is. Határokon átnyúlva csak az alkalmazandó jognak megfelelve 
továbbítunk Személyes Adatokat. Az Európai Unió polgárai Személyes Adatainak az Európai Gazdasági Térségen 
kívülre való továbbításakor vagy ott való tárolásakor betartjuk az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályokat 
(beleértve az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzsnak megfelelő USA-beli 
partnerekkel folytatott munkát is). 
  
5 Hozzáférés 
Ön jogosult az Ön Személyes Adataihoz hozzáférni, ezeket helyesbíteni vagy törölni. Ön viszont tudomásul veszi 
és elfogadja, hogy konkrét Személyes Adatok törlésével a tanúsítványhitelesítés és a PeopleCert egyéb 
szolgáltatásai adott esetben hozzáférhetetlenné válnak. Az Európai Unió jogszabályai szerint Önt megilletik 
bizonyos jogok a Személyes Adatoknak más szolgáltatókhoz való áthordozására. Ezen jogok gyakorlásához, 
kérjük, küldjön egy e-mailt a customerservice@peoplecert.org címre. 
  
6. Adatbiztonság és adatintegritás 
Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjük a Személyes Adatokat az illetéktelen felhasználástól, 
hozzáféréstől, közzétételtől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Ezen óvintézkedések magukban foglalják az 
ISO 27000 számú nemzetközi információbiztonsági szabványnak megfelelő fizikai, elektronikai és 
menedzsmenteljárásokat is. 
  
7. Online beszerzések 
A PeopleCert távolról és elektronikusan beszerezhető termékeket, vizsgákat és szolgáltatásokat kínál. A 
fizetéseket a kiválasztott fizetésbonyolító biztonságos keretek között bonyolítja. A PeopleCert nem fér hozzá 
semmilyen hitelkártyával vagy bankkártyával kapcsolatos adatokhoz. Ezen adatokat a Felhasználók biztonságos 
keretek között adják meg közvetlenül a fizetést bonyolító társaságoknak a beszerzés alkalmával. 
  
8. Harmadik félhez tartozó oldalak és szolgáltatások 
A PeopleCert weboldalain harmadik fél weboldalára mutató linkek vannak. A PeopleCert nem vállal felelősséget 
a harmadik félhez tartozó oldalak vagy szolgáltatások adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. 
  
9. A Szabályzat módosítása 
Jogosultak vagyunk a jelen Szabályzatot a PeopleCert által kínált termékekben, az alkalmazandó jogban 
bekövetkező változások leképezése érdekében vagy más okból kifolyólag módosítani. A jelen Szabályzat 
bármilyen lényegi változtatásakor értesítést küldünk Önnek e-mailben. A PeopleCert szolgáltatásainak a 
változásokról szóló értesítés utáni használata esetén Önre minden változás kötelező érvényű. 
  
10. Kérdések és panasz 
Amennyiben a jelen Szabályzattal vagy a PeopleCert által Önnel kapcsolatban nyilvántartott Személyes Adatokkal 
kapcsolatban kérdése vagy panasza volna, kérjük, küldjön egy e-mailt a customerservice@peoplecert.org címre. 
Amennyiben Ön az Európai Unió polgára, akkor az uniós jog szerint Ön jogosult az Ön Személyes Adataival 
kapcsolatos feldolgozás tekintetében az Ön országa szerinti adatvédelmi hatóságoknál panaszt tenni. 
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A PeopleCert Online szolgáltatás igénybevételének feltételei 
  
A jelen Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban mint „Feltételek”) a PeopleCert vállalatcsoport tagvállalatai (a 
továbbiakban mint PeopleCert vagy „mi”) által működtetett weboldalak és a hozzájuk kötődő online szolgáltatások 
igénybevételére vonatkoznak, ideértve többek között a www.peoplecert.org, a passport.peoplecert.org, az 
ib.peoplecert.org, a webates.peoplecert.org oldalt, a PeopleCert Online Vizsgafelügyeletet és a 
reports.peoplecert.org oldalt (a továbbiakban mint „Online Szolgáltatások”). Bármilyen további feltétel konkrét 
PeopleCert vizsgáztatási és tanúsítási szolgáltatásokra vonatkozhat csak.  
  
1. Elfogadás és használati feltételek 
A PeopleCert-szolgáltatások regisztrált felhasználóinak el kell fogadniuk a jelen Feltételeket. Amennyiben Ön 
látogatóként kívánja igénybe venni Online Szolgáltatásainkat, akkor be kell tartania a jelen Feltételeket (ha nem ért 
velük egyet, kérjük, ne használja az Online Szolgáltatásokat). A jelen Feltételek „Felhasználók”-ként hivatkoznak az 
Online Szolgáltatások regisztrált felhasználóira és a látogatóira egyaránt. 
  
Amennyiben Ön megsérti a jelen Feltételeket, akkor megszűnik az Ön jogosultsága az Online Szolgáltatások 
használatára vonatkozóan, és Önnek azonnal meg kell semmisítenie az Online Szolgáltatásokból letöltött minden 
anyagot. 
  
2. Tiltott magatartás 
A Felhasználók közvetlenül és közvetetten sem tehetik meg a következőket: 

a. Olyan tartalom, szoftver, vírus, hirdetés, kommunikáció vagy más dolog vagy folyamat átvitele, 
telepítése, feltöltése vagy más módú továbbítása az Online Szolgáltatások számára, amely bármilyen 
módon megrongálhatja a használatukat vagy hátrányosan befolyásolhatja a PeopleCert számítógépeit, 
szervereit vagy adatbázisait. 
b. Az Online Szolgáltatásokban rendelkezésre álló bármely szoftver, adat, szöveg, grafika, forráskód vagy 
HTML-kód vagy más tartalom másolása, módosítása, visszafejtése, részeire bontása, 
továbbforgalmazása, másodkiadása, megváltoztatása, más alkotásokban való felhasználása, 
engedményezése, licencbe adása, átruházása vagy adaptálása. 
c. Az Online Szolgáltatásokban rendelkezésre álló tartalomból bármilyen szerzői jog, védjegy, jogi 
nyilatkozat vagy más saját fejlesztésű értesítés eltávolítása vagy módosítása. 
d. Az Online Szolgáltatások biztonsági mechanizmusainak feltörése vagy kiiktatása, illetve ennek 
megkísérlése, aminek a körébe beletartozik az Ön jogosultságának alkalmazási körén kívül eső bármilyen 
adathoz vagy szerverhez való hozzáférés is. 
e. Az Online Szolgáltatásokkal, más Felhasználókkal vagy a PeopleCert-tel kapcsolatos információk 
megszerzésére irányuló bármilyen eszköz használata (pl. „webrobot” vagy más automatikus 
visszakeresési mechanizmus vagy más eszköz). 

 
3. A tanúsítási folyamat és anyagok titkossága 
A teljes tanúsítási folyamat titkos. A vizsgáztatási és tanúsítási szolgáltatások (a továbbiakban mint „Tanúsítási 
Szolgáltatások”) kizárólag a saját értékelésük körében érhetők el magánszemélyeknek. A Tanúsítási 
Szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön kötelezi magát, hogy betartja az alkalmazandó Jelentkezőtanúsítási Útmutatót, 
amelyhez regisztrálnia kell. Önnek a PeopleCert kifejezett előzetes írásos engedélye hiányában kifejezetten tilos a 
tanúsítási folyamattal kapcsolatos bármilyen anyag egészét vagy részét másnak átadnia, közzétennie, reprodukálnia 
vagy továbbítania bármilyen célból, formában vagy eszközzel, beleértve a vizuális, hangzásbeli, szóbeli, írásos, 
illetve elektronikus vagy mechanikus módot. 
  
4. Hozzáférés az Online Szolgáltatásokhoz 
Amennyiben Ön az Online Szolgáltatásokhoz a tőlünk kapott Felhasználónévvel (pl. jelentkezői azonosítóval) és 
jelszóval (pl. vizsga-PIN) fér hozzá az Online Szolgáltatásokhoz, akkor a Felhasználónév és a Jelszó titkosságának 
fenntartása, valamint az Ön Felhasználónevével és Jelszavával fenntartott bejelentkezés során bármely 
számítógéphez való hozzáférés korlátozása az Ön felelősségi körébe tartozik. Az Ön fiókja szigorúan személyes, és 
nem osztható meg vagy ruházható át senki másra. Ön felelősséget vállal az Ön Felhasználónevével és Jelszavával 
végrehajtott minden tevékenységért. A jelen előírások vagy a Jelentkezőtanúsítási Útmutató megsértésének esetén 
a PeopleCert kizárólagosan saját megítélése szerint szüntetheti meg az egyes fiókokat. 
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Az Online Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megfelelő és kompatibilis hardver, szoftver, 
telekommunikációs eszköz és internet-hozzáférés biztosítása a Felhasználók kizárólagos felelősségi körébe tartozik. 
Önt e-mailben értesítjük, ha ilyen hardverre, szoftverre, berendezésre vagy szolgáltatásra van szükség. Ez a 
tájékoztatás a https://peoplecert.org/overview oldalon az Ön PeopleCert-fiókjának „Áttekintés” című részében is 
hozzáférhető. 
  
A PeopleCert megtesz minden, kereskedelmileg észszerű erőfeszítést az Online Szolgáltatások zavartalan 
hozzáférhetőségének biztosítására. A PeopleCert azonban nem garantálja az Online Szolgáltatások rendelkezésre 
állását. Az Online Szolgáltatások adott esetben a PeopleCert hatáskörén kívüli tényezők miatt is hozzáférhetetlenné 
válhatnak. Az Online Szolgáltatások adott esetben az időszakos karbantartások vagy ezzel kapcsolatos okok miatt 
válhatnak hozzáférhetetlenné, és a PeopleCert ilyen esetben megteszi az összes kereskedelmileg észszerű lépést a 
hozzáférhetőség észszerű időn belüli helyreállítása érdekében. Az „üzletileg észszerű" kifejezés az idő, erőforrások, 
munkaerő vagy pénzeszközök szükségtelen vagy megterhelő igénybevétele nélküli, indokolt és jóhiszemű 
erőfeszítést jelent. 
  
5 Szellemi tulajdonjogok 
A jelen Online Szolgáltatások és a bennük foglalt minden adat (a továbbiakban mint „Anyagok”) a PeopleCert és a 
Vizsgagazdák tulajdonát képezik, akik fenntartják az Online Szolgáltatásokban foglalt összes anyagban fennálló 
valamennyi szellemi tulajdonjogot. Az Online Szolgáltatások keretében látott, olvasott vagy hallott minden dologgal 
kapcsolatban (úgymint a termékek, védjegyek, logók, szolgáltatási védjegyek, képek, videók, hanganyagok, 
fényképek, illusztrációk, szövegek, beszámolók és más anyagok) vélelmezni kell a szerzői jog és/vagy védjegy 
meglétét. A PeopleCert® és a PeopleCert All talents, certified.® a PeopleCert bejegyzett védjegyei. Az Online 
Szolgáltatások keretében látható egyéb védjegyekkel kapcsolatos további információkért látogasson el 
a Köszönetnyilvánítások (Acknowledgements) oldalra. 
  
A PeopleCert írásos engedélye nélkül semmilyen Anyag nem értékesíthető, reprodukálható, forgalmazható, 
módosítható, jeleníthető meg, használható fel más alkotásokban, tehető ismételten közzé vagy használható, 
tárolható vagy forgalmazható más módon. A PeopleCert fenntartja a jogot arra, hogy ezen jogok és korlátozások 
megsértése esetén megtegye a megfelelő jogi lépéseket. 
  
6. Minőségi szavatolás nélkül biztosított anyagok 
Az Anyagok a PeopleCert-ről, valamint a termékeiről és szolgáltatásairól adnak tájékoztatást. Noha a PeopleCert 
észszerűen elvárható gondossággal állította elő az Anyagokat, az Online Szolgáltatásokat és Anyagokat a 
tájékoztatás pontosságára, teljességére vagy hasznosíthatóságára vonatkozóan mégis minőségi és bármilyen 
szavatolás nélkül bocsátja rendelkezésre. A jelen dokumentum a jog által megengedett legteljesebb mértékben 
kizár mindenféle garanciatípust, jótállási vagy kellékszavatossági jellegtől függetlenül (beleértve a rendeltetési 
célnak való megfelelőséget, a kielégítő minőséget és időre történő szállítást). 
  
7. A hitelkártyás fizetés, lemondás, halasztás és pénzvisszatérítés szabályzata 
A PeopleCert távolról és elektronikusan beszerezhető termékeket, vizsgákat és szolgáltatásokat kínál. Pénzforgalmi 
adatfeldolgozóink biztonságos módszerekkel és a PeopleCert kizárásával dolgozzák fel a hitelkártyás fizetéseket. Az 
egyes beszerzésekhez kötődő hitelkártya számlakivonaton szerepelni fog a „www.peoplecert.org" terhelése. 

Ha Ön a beszerzést véletlenül hagyta jóvá vagy meggondolta magát, akkor Ön az írásos lemondó kérelemnek az 
első fizetéstől számított 14 napon belüli kitöltésével – az alábbiak szerint – jogosult a beszerzés lemondására: 

i. Vizsgák esetében: Ha Ön nem jelentkezett be konkrét vizsganapra, akkor az első beszerzéstől 
számított 14 napon belül élhet lemondási jogával. Ha Ön bejelentkezett egy konkrét vizsganapra, akkor 
az első beszerzéstől számított 14 napon belül élhet lemondási jogával, azzal a feltétellel, hogy azt 
legalább 14 nappal a vizsganap előtt teszi meg. 

ii. Tagság esetében: Ha Ön még nem aktiválta a tagságát, akkor a kezdeti beszerzéstől számított 14 
napon belül élhet a lemondás jogával. 

A lemondási kérelmeket a customerservice@peoplecert.org e-mail címre kell megküldeni. Helytálló lemondási 
kérelem esetén a PeopleCert visszatéríti a megfelelő összeget. A visszatérítést mindenkor a beszerzésre használt 
hitelkártyára teljesítjük. 

https://www.peoplecert.org/en/acknowledgements
mailto:customerservice@peoplecert.org
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Ha Ön már bejelentkezett egy konkrét vizsganapra, de el szeretné halasztani a vizsgáját, akkor ezt a PeopleCert-
fiókjában teheti meg. Adott esetben halasztási díjat is kell fizetnie. 
  
8. Harmadik fél honlapjára irányító hivatkozások 
Az Online Szolgáltatások adott esetben harmadik fél által fenntartott weboldalra mutató hivatkozásokat 
tartalmaznak, amelyek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. A PeopleCert nem vállal felelősséget bármilyen 
hivatkozáson keresztül hozzáférhető weboldal tartalmáért. A PeopleCert nem támogatja vagy tesz bármilyen 
nyilatkozatot velük kapcsolatban, sem az ott található információkkal, szoftverekkel vagy más termékekkel, 
szolgáltatásokkal vagy anyagokkal, sem pedig a felhasználásukkal nyerhető eredményekkel kapcsolatban. 
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy belép a harmadik félnek az Online Szolgáltatásokban található hivatkozásokon 
keresztül hozzáférhető weblapjára, akkor ez teljes mértékben az Ön saját kockázatvállalásában történik. 
 
9. A termékek és szolgáltatások módosítása 
Az Online Szolgáltatások keretében hozzáférhető termékek és szolgáltatások értesítés nélkül módosíthatók és 
megszüntethetők. A PeopleCert nem vállal felelősséget a változtatások eredményeként az Ön vállalatánál vagy 
megbízottjainál felmerülő semmilyen többletköltségért, késedelemért vagy felelősségért. 
  
10. Alkalmazandó jog 
A jelen feltételekre Anglia és Wales joga az irányadó, és a Feltételekkel kapcsolatos minden vita tekintetében az 
angliai bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.  Ön vállalja, hogy mentesíti a PeopleCert-et a Feltételek Ön általi 
megszegéséből adódó követelésektől vagy kártérítésektől. 
  
11. A felelősség kizárása és korlátozása 
A PeopleCert, a beszállítói és egyéb engedélyezett harmadik felei a jog által engedélyezett maximális mértékig 
kizárnak mindennemű – jótálláson, szavatosságon, szerződésen, jogsértésen vagy bármilyen más jogelméleten 
alapuló – kártérítési felelősséget, amely a jelen oldal és/vagy a jelen oldalhoz hivatkozás útján kapcsolódó weboldal 
használatából, használhatatlanságából vagy használatának eredményéből, vagy az ilyen oldalak bármelyikén 
található anyagok, adatok vagy szolgáltatások használatából ered (többek között az elmaradt haszon, adatvesztés, 
időveszteség vagy fennakadás, elszalasztott üzleti lehetőség vagy megtakarítás miatti kártérítési felelősséget), 
függetlenül attól, hogy a PeopleCert értesült-e az ilyen kártérítés lehetőségéről. Amennyiben a jelen oldalról 
származó anyagok, adatok vagy szolgáltatások Ön általi felhasználásának eredményeként járulékos szolgáltatásra, 
szervizelésre vagy javításra van szükség, akkor ennek a teljes költsége Önt terheli. A jelen pont egyetlen része sem 
minősül a PeopleCert gondatlanság vagy csalás eredményeként bekövetkező személyes sérülésért viselt felelőssége 
kizárásának. 
  
12. A Feltételek módosítása 
Jogosultak vagyunk a jelen Feltételeket a PeopleCert által kínált termékekben, az alkalmazandó jogban bekövetkező 
változások leképezése érdekében vagy más okból kifolyólag felülvizsgálni, a felülvizsgált Feltételeket pedig 
közzétesszük ezen az oldalon. Amennyiben Ön regisztrált Felhasználó és a jelen Feltételekben bármilyen lényegi 
változás történik, akkor e-mailben értesítjük Önt. Amennyiben Ön a változásokról szóló értesítés után is igénybe 
veszi az Online Szolgáltatásokat, akkor az a módosított Feltételek Ön általi elfogadásának minősül. 
  
13. Elválaszthatóság 
Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése is jogellenessé, érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, 
úgy az nem érinti a jelen Feltételek többi rendelkezésének jogosságát, érvényességét vagy végrehajthatóságát. 
 

 
Alulírott, mint a Peoplecert vizsgaközpontban vizsgázó személy aláírásommal igazolom, hogy a fentieket 
tudomásul vettem és megértettem, és hozzájárulok adataim Peoplecerthez történő továbbításához és 
kezeléséhez. Jelen adatvédelmi dokumentum elérhető eredeti nyelven a Peoplecert weboldalán 
(peoplecert.org), valamint a Training360 oldalán is a Vizsgaközpontok, Peoplecert vizsgaközpont rész alatt.  
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