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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program 

e-learning tananyagot felhasználók részére 
(Érvényes: 2021. június 29-től) 

Tisztelt Résztvevő! 

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a Training360 Kft. lebonyolításában működő Informatikai 
Fejlesztői Karrier Start Program (a továbbiakban: Program) keretében elérhető e-learning 
tananyagaink felhasználásával kapcsolatos személyes adatkezelésekről, az Európai Unió Általános 
Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban. A Programot felügyeli az OFA Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 80.) 

1. Az adatkezelő személye

Training360 Kft. 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. épület 3. emelet 
Tel.: +36-1-880-0040 
Fax: +36-1-880-0041 
E-mail: adatvedelem@training360.com
Web: www.training360.com

2. Munkáltatói igazolás

A Programban való részvételhez szükséges egy igazolás az Ön munkáltatójától, mely tartalmazza a 

következő adatokat: név, születési hely, idő, munkába lépés időpontja, munkakör, a munkáltató neve 

és cégadatai, az Ön e-mail címe. 

• Az adatkezelés jogalapja a Training360 annak biztosítására vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6.

cikk (1) bekezdés f) pont), hogy kizárólag a Program előírásainak megfelelő jelentkezők

vehessenek részt a Programban, illetőleg az e-mail cím esetében az Önnel való

kapcsolattartásra vonatkozó jogos érdeke.

• Az adatkezelés célja a jelentkezők előszűrése, a Program által előírt igazolás benyújtása és

kapcsolattartás a jelentkezővel.

• Az adatkezelés időtartama a Program zárásától számított 10 év.

• Az adatokat a Programot felügyelő OFA Nonprofit Kft.-nek továbbítjuk.

3. Felnőttképzési szerződés megkötése

A Programban való részvételhez szükséges a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Ftv.) 

szerinti felnőttképzési szerződés megkötése, melyre elektronikus úton kerül sor, és tartalmazza a 

11/2020. (II.7.) Kormányrendeletben meghatározott adatokat. 

mailto:adatvedelem@training360.com
http://www.training360.com/


Adatkezelési tájékoztató - IFKSP_e-learning_2021 

2/5 
 

• Az adatkezelés jogalapja a Ftv. 13.§, 16.§ és 21.§-aiban előírt jogszabályi kötelezettség 

teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

 

• Az adatkezelés célja a jogszabályban előírt szerződés megkötése, nyilvántartása, megőrzése. 

 

• Az adatkezelés időtartama a Program zárásától számított 10 év. 

 

• Az adatok továbbítása: a szerződéseket nem továbbítjuk, ám az OFA Nonprofit Kft., illetve a 

felnőttképzési tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóság egyedi vizsgálata során 

megtekintheti azokat. 

4. A weboldalon történő regisztráció 

A regisztráció során az Ön nevét, e-mail címét, jelszavát, valamint IP-címét kezeljük. 
 

• Az adatkezelés jogalapja a szerződéskötéshez szükséges adatok megadása (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont). 

 

• Az adatkezelés célja a regisztrációhoz kötött tartalmak elérésének biztosítása. 
 

• Az adatkezelés időtartama: a regisztráció érintett (felhasználó) általi törléséig. 
 

• Az adatok továbbítása: a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót a Microsoft 
által üzemeltett felhőszolgáltatás igénybevételével tároljuk. A szolgáltatás jellegéből eredően 
sor kerülhet az Ön személyes adatainak az Európai Unión kívüli továbbítására. Ez az 
adattovábbítás a GDPR 49. cikkének (1) bekezdés c) pontján alapul, a Training360 és a 
Microsoft között létrejött szerződés teljesítése az Önnek nyújtott szolgáltatás teljesítése 
érdekében. A Microsoft által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement. 

 

5. Az e-learning tananyagok felhasználása 

Az általános szerződési feltételek elfogadása 
 
Az általános szerződési feltételek elfogadása során az Ön nevét és e-mail címét kezeljük. 
 

• Az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 
pont). 

 

• Az adatkezelés célja az elektronikus tananyagok és oktatási felület használata és az azzal 
kapcsolatos értesítések küldése az Ön részére. 
 

• Az adatkezelés időtartama a szerződés, mint a számviteli bizonylat jogszabályban előírt 
kötelező megőrzési ideje, 8 év (2000. évi C. törvény 169.§). 

 

• Az adatokat nem továbbítjuk, de az Ön oktatója hozzáféréssel rendelkezik a rendszerhez, és 
üzeneteket küldhet Önnek. 

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement


Adatkezelési tájékoztató - IFKSP_e-learning_2021 

3/5 
 

 

A Thinkific/Brillium rendszer használata 
 
A Thinkific és Brillium e-learning keretrendszerek használata során az Ön nevét, e-mail címét, IP-címét 
az alábbiak szerint kezeljük. 
 

• Az adatkezelés jogalapja az IP-cím esetében a Training360 azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont), hogy a gyártók által a felhasználására vonatkozóan előírt (területi) 
korlátozásokat, illetve a többes felhasználás megakadályozását érvényesíteni tudja, az egyéb 
kezelt személyes adatok esetében pedig az Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont). 

 

• Az adatkezelés célja elektronikusan elérhető tananyagok és oktatási felület használatának 
biztosítása és az azzal kapcsolatos értesítések, valamint a szolgáltatási területre és a 
felhasználására vonatkozó korlátozások érvényesítése. 
 

• Az adatkezelés időtartama 3 év. 
 

• Az adatokat a Training360 tárolja, ám a használat a Thinkific Ltd. (400-369 Terminal Avenue, 
Vancouver, BC V6A 4C4, Canada) és a Brillium Inc. (101 Marketside Ave. Ponte Vedra, FL 32081 
United States) mint adatfeldolgozók felhő alapú rendszerein keresztül történik. Ezen 
adatfeldolgozó vonatkozásában az EU-n kívüli adattovábbítás az Európai Bizottság 2002/2/EC 
számú megfelelőségi határozata alapján történik Kanadába, illetve az USA-ba a GDPR 49. cikk 
(1) bekezdés c) pontja alapján, a Training360 és a Brillium Inc. között, a résztvevők számára 
nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges. Az 
adatfeldolgozók adatvédelmi tájékoztatói a következő webhelyeken érhetőek el: 
https://www.thinkific.com/privacy-policy/ 
https://www.brillium.com/privacy  
 

• Ezen kívül az Ön képzésének oktatója hozzáférhet a rendszerhez, és üzeneteket küldhet 
Önnek. 

 

Számonkérés, vizsgaigazolás 
 
A Programban történő részvétel során Ön egy kötelezően meghatározott, valamint egy szabadon 
választott képzésünk elvégzésére, és egy vizsga letételére köteles. Ennek során az e-learning 
keretrendszer tárolja az Ön előrehaladására vonatkozó adatokat (rendszerbe történő belépések 
időpontja, tananyagok megtekintése, tesztek elvégzése, eredménye), Ön jogosult egy elektronikus 
tanúsítványt letölteni az eredményes vizsgáról, valamint a Training360 egy záróvizsga igazolást küld 
meg az OFA Nonprofit Kft. részére, mely tartalmazza az Ön nevét, születési helyét, idejét és az elvégzett 
képzés nevét és tematikáját. 
 

• Az adatkezelés jogalapja a Training360 arra vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
f) pont), hogy a Program által a résztvevők számonkérésére előírt feltételeknek megfeleljen. 

 

• Az adatkezelés célja a résztvevő előrehaladásának figyelemmel kísérése és a képzés 
elvégzésének igazolása. 

 

• Az adatkezelés időtartama a Program zárásától számított 10 év. 

https://www.thinkific.com/privacy-policy/
https://www.brillium.com/privacy


Adatkezelési tájékoztató - IFKSP_e-learning_2021 

4/5 
 

 

• A rendszer használata során a Thinkific Ltd. (400-369 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 
4C4, Canada) és a Brillium Inc. (101 Marketside Ave. Ponte Vedra, FL 32081 United States) mint 
adatfeldolgozók működnek közre, az előzőekben rögzítettek szerint. A záróvizsga igazolást a 
Programot felügyelő OFA Nonprofit Kft. részére továbbítjuk.  
 

6. Az adatok tárolásának helye 

Az adatok tárolását a Training360 biztonságos on-premise szerverparkjában, valamint a Microsoft 
online felhős rendszerein (Office 365, Azure, Dynamics CRM 365) végzi. A személyes adatokat 
tartalmazó bizalmas és szigorúan bizalmas dokumentumokat megfelelő jogosultságkezelés és 
hozzáférés szabályozás mellett kezeli, azok papír alapú verzióit (iratok) biztonságosan kezeli, zárható 
helyen (irattár, zárható irodák és szekrények) tárolja. 
 
Az adatok továbbítása: az adatok részben a Microsoft által üzemeltetett felhőszolgáltatások 
igénybevételével is tárolásra, mentésre kerülnek. A szolgáltatás jellegéből eredően sor kerülhet az Ön 
személyes adatainak az Európai Unión kívüli továbbítására. Ez az adattovábbítás a GDPR 49. cikkének 
(1) bekezdés c) pontján alapul, a Training360 és a Microsoft között létrejött szerződés teljesítése az 
Önnek nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében. A Microsoft által alkalmazott biztonsági 
intézkedések itt érhetők el: 
 

• https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement 

• https://docs.microsoft.com/hu-hu/dynamics365/get-started/gdpr/ 

• https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ 

• https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=17457 

 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ön jogosult hozzáférést kapni a Training360 Kft. által kezelt személyes adataihoz, kérheti azok 
helyesbítését, törlését, jogos érdek jogalapon kezelt adatok esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását 
(amíg döntés születik az adat sorsáról). Az Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk. 
 
A kérelmek az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:  
 

Training360 Kft. 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. épület 3. emelet 
Tel.: +36-1-880-0040 
Fax: +36-1-880-0041 
E-mail: adatvedelem@training360.com 
Web: www.training360.com 

 
Ön az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (www.naih.hu, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 
603., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy igényét bírósági úton 
érvényesítheti az illetékes törvényszék előtt. 

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement
https://docs.microsoft.com/hu-hu/dynamics365/get-started/gdpr/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/
https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=17457
mailto:adatvedelem@training360.com
http://www.training360.com/
http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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A Training360 Kft. általános adatkezelési tájékoztatója, amelyben részletesebben olvashat az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogokról, a Training360 weboldalának láblécében érhető el (Adatvédelmi 
és adatkezelési tájékoztató). 
 


