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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Training360 Kft. mobil alkalmazáshoz kapcsolódóan 
(Érvényes: 2021.11.01-től) 

 

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a Training360 Kft. által fejlesztett mobil applikáció 
használatával kapcsolatos személyes adatkezelésekről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi 
Rendeletével (GDPR) összhangban. 

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. Adatkezelések 

Az alábbiakban olvashatja az egyes adatkezelésekkel kapcsolatban a kezelt adatok körére, az 
adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint az esetleges adattovábbításra vonatkozó 
információkat. 

A Training 360 mobil oktatási alkalmazás használata során az Ön nevét, email címét, a képzéshez 
kapcsolódó esetleges számonkérések eredményét, a IP-jét, az alkalmazás használati mintáig, valamint 
alkalmazás működési hibáinak részletes jelentését kezeljük. 

• Az adatkezelés jogalapja az Ön neve, email címe, képzési és számonkéréshez kapcsolódó 
eredményei esetében az Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 
Az IP, az alkalmazás használati minták és a működési hibák jelentése esetében a Training360 
azon jogos érdeke, hogy a szolgáltatást magas minőségben, proaktívan üzemeltesse. 

• Az adatkezelés célja a regisztrációhoz kötött digitálisan elérhető tananyagok és funkciók 
használata. 

• Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év, a Felnőttképzésről 
szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Ftv.) hatálya alá eső elektronikus tanfolyam (távoktatás) 
esetén az Ftv. 16.§-a alapján 8 év, pályázati forrásból megvalósuló képzés esetén a pályázati 
dokumentációban meghatározott időtartam (jellemzően 10 év). 

• Az adatok továbbítása: a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót a 
Microsoft, Amazon és a Google által üzemeltett felhőszolgáltatások igénybe vételével 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, a 
Microsoft, Amazon és Google között létrejött szerződés teljesítése az Önnek nyújtott 
szolgáltatás teljesítése érdekében. 
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• A Microsoft által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement. 

• Az Amazon által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 
https://aws.amazon.com/privacy/ 

• A Google által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

3. Az adatok tárolásának helye 

A 2. pontban megadott adatkezelésekre vonatkozó adatok tárolását a következők kezelik: 

• a Training360 Kft. biztonságos on-premise szerverparkjában, 
• a Microsoft online felhős rendszerein (Office 365, Azure, Dynamics CRM 365), 
• az Amazon online felhős rendszereiben (Amazon Web Services), 
• a Google online felhős rendszereiben (Firebase, Crashlytics, Analytics). 

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: a 2. pontban megadott adatkezelésekre vonatkozó adatok részben a Microsoft, 
Amazon és Google 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, a Microsoft, az Amazon és a Google 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 

Az Amazon által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 

• https://aws.amazon.com/privacy/ 
• https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/ 

Az Google által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 

• https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 
• https://firebase.google.com/support/privacy/ 
• https://cloud.google.com/privacy 
• https://cloud.google.com/privacy/gdpr 

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
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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, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374 
Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy igényét 
bírósági úton érvényesítheti az illetékes törvényszék előtt. 
 
A Training360 Kft. általános adatkezelési tájékoztatója, amelyben részletesebben olvashat az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogokról, a Training360 weboldalának láblécében érhető el (Adatvédelmi 
és adatkezelési tájékoztató). 
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