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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
komplex munkaerő képzési és munkaerőközvetítési  

programra jelentkezők részére 
(Érvényes: 2020.05.12-ig) 

 
 
Tisztelt Jelentkező! 

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a Training360 Kft. által végzett, komplex munkaerő képzési 
és munkaerőközvetítési programokra (különösen, de nem kizárólag az Informatikai Fejlesztői 
Karrierstart Program – a továbbiakban: Program), jelentkezők személyes adatainak kezelésekről, 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. 

2.1 Előregisztráció 

2.1.1 A kezelt adatok köre 

Az előregisztráció során az Ön (mint jelentkező) nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a 
regisztráció során megadott jelszavát kezeljük. 

2.1.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy a képzés indulásáról 
értesíthessük.  

2.1.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az előregisztrációs adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pont), melyet Ön bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett 
adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön jelentkezését visszavonja, az induló képzésről nem kap értesítést. A 
hozzájárulás visszavonásához kérjük küldjön egy e-mailt az karrier@training360.com e-mail címre. 
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2.1.4 Az adatok megőrzési ideje 

Az előregisztráció adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a program befejezéséig 
őrizzük. 

2.1.5 Az adatok továbbítása 

Az előregisztráció során megadott személyes adatokat nem továbbítjuk. 

2.2 Jelentkezés 

2.2.1 A kezelt adatok köre 

A programba való jelentkezés során az Ön nevét, e-mail címét, iskolai végzettségét, nyelvtudását 
kezeljük. 

2.2.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a jelentkező adatainak felvétele a kiválasztási eljárás megkezdéséhez. 

2.2.3 Az adatkezelés jogalapja 

A jelentkezési adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), 
melyet Ön bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett 
adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön jelentkezését visszavonja, a programban nem tud részt venni. A 
hozzájárulás visszavonásához kérjük küldjön egy e-mailt a karrier@training360.com  e-mail címre. 

2.2.4 Az adatok megőrzési ideje 

A jelentkezés során megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a 
továbbjutásról szóló döntés közléséig kezeljük. 

2.2.5 Az adatok továbbítása 

A jelentkezés során megadott személyes adatokat nem továbbítjuk.  

2.3 Felvételi feladatok (nyelvi, logikai teszt) 

2.3.1 A kezelt adatok köre 

A felvételi előszűrési folyamat részeként Ön idegennyelvi, illetve logikai tesztet old meg az elektronikus 
képzési felületen. Ennek során az Ön felhasználói nevét, jelszavát, nevét, idegen nyelvtudását, logikai 
készségeit, és a teszteken elért eredményt kezeljük. 

2.3.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Ön idegen nyelvismeretének, logikai készségeinek a felmérése. 
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2.3.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Training360 azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a 
Program feltételeinek megfeleljen, illetőleg amennyiben a kiválasztásra egy adott megrendelővel 
kötött szerződés teljesítése során kerül sor, a megrendelő elvárásainak megfelelő jelentkezőket tudja 
kiválasztani.  

2.3.4 Az adatok megőrzési ideje 

A felvételi feladatok eredményét a program befejezéséig őrizzük. Ha nem kerül sor résztvevői 
szerződés megkötésére, a személyes adatokat az eredmény közléséig kezeljük. 
 

2.3.5 Az adatok továbbítása 

A felvételi feladatok eredményét, amennyiben a kiválasztásra valamely megrendelővel kötött 
szerződés teljesítése során kerül sor, a megrendelőnek továbbítjuk, illetőleg továbbjutás esetén az 
online interjút készítő adatfeldolgozónak (lásd 2.5.5. pont). 
 

2.4 Önéletrajz megküldése 

2.4.1 A kezelt adatok köre 

Az Ön által önéletrajzában megadott személyes adatok. 

2.4.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a jelentkezők megismerése, kapcsolattartás a jelentkezővel. 

2.4.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Training360 azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a 
Program feltételeinek megfeleljen, illetőleg amennyiben a kiválasztásra egy adott megrendelővel 
kötött szerződés teljesítése során kerül sor, a megrendelő elvárásainak megfelelő jelentkezőket tudja 
kiválasztani. 

2.4.4 Az adatok megőrzési ideje 

Az önéletrajzokat a program befejezéséig őrizzük. 

2.4.5 Az adatok továbbítása 

Az önéletrajzokat, amennyiben a kiválasztásra valamely megrendelővel kötött szerződés teljesítése 
során kerül sor, a megrendelőnek továbbítjuk; illetőleg továbbjutás esetén az online interjút készítő 
adatfeldolgozónak (lásd 2.5.5. pont) továbbítjuk. 
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2.5 Online interjú 

2.5.1 A kezelt adatok köre 

Az interjú során az Ön Skype / Teams (vagy egyéb online kommunikációs rendszer) felhasználó nevét 
(azonosítóját), születési idejét, önéletrajz adatait, valamint az interjú eredményét kezeljük. 

2.5.2 Az adatkezelés célja 

Az online interjú célja a jelentkezők szűrése személyes elbeszélgetés útján. 

2.5.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Training360 azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a 
Program feltételeinek megfeleljen, illetőleg amennyiben a kiválasztásra egy adott megrendelővel 
kötött szerződés teljesítése során kerül sor, a megrendelő elvárásainak megfelelő jelentkezőket tudja 
kiválasztani. 

2.5.4 Az adatok megőrzési ideje 

Az interjú eredményét a program befejezéséig, amennyiben résztvevői szerződés megkötésére nem 
kerül sor, az eredmény közléséig őrizzük. 

2.5.5 Az adatok továbbítása 

Az online interjút az Adatkezelő által szerződében megbízott, dedikált tréner / oktató / szakember 
készíti. Az interjú eredményét, amennyiben a kiválasztásra valamely megrendelővel kötött szerződés 
teljesítése során kerül sor, a megrendelőnek továbbítjuk. 

2.6 Assessment Center (AC) teszt 

2.6.1 A kezelt adatok köre 

Az ún. Assessment Center egy olyan felvételi elbeszélgetés, ahol a jelentkező több készségét vizsgálják 
a Training360 és – megrendelésre történő kiválasztás esetén a megrendelő – munkatársai, egy szakértő 
közreműködésével. A tesztről kép- és hangfelvétel készül. A teszt során a kezelt adatok köre a 
következő: név (a személyazonosságot a személyi igazolvány megtekintésével ellenőrzik 
munkatársaink), iskolai végzettség, a teszt értékelése, kép- és hangfelvétel, aláírás. 

2.6.2 Az adatkezelés célja 

A teszt adatkezelés célja a jelentkezők szűrése tudás, gyakorlati, döntési, együttműködési, 
kommunikációs képességek felmérésével, azok értékelésével. A kép- és hangfelvétel készítésének 
célja, hogy az értékelés során (melyre az interjút követően kerül sor) az egyes jelentkezők 
beazonosíthatók legyenek. 
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2.6.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Training360 azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a 
Program feltételeinek megfeleljen, illetőleg amennyiben a kiválasztásra egy adott megrendelővel 
kötött szerződés teljesítése során kerül sor, a megrendelő elvárásainak megfelelő jelentkezőket tudja 
kiválasztani. 

2.6.4 Az adatok megőrzési ideje 

Az interjú eredményét a program befejezéséig, amennyiben résztvevői szerződés megkötésére nem 
kerül sor, az eredmény közléséig őrizzük. 

2.6.5 Az adatok továbbítása 

Az Assessment Center során az Adatkezelő által szerződésben megbízott szakértő(k), mint 
adatfeldolgozó(k) működik/működnek közre, akik(k)nek személyéről a teszt megkezdésekor 
tájékoztatjuk Önt.. 

A teszt eredményét, amennyiben a kiválasztásra valamely megrendelővel kötött szerződés teljesítése 
során kerül sor, a megrendelőnek továbbítjuk. 

3. 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, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 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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