
EVENTUS Tréning Oktatási és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Az EVENTUS Tréning Oktatási és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700 Szombathely, 
Kőszegi u. 2., cégjegyzékszáma: 18-09-105493, továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Adatkezelő”) vezetői és 
személyiség fejlesztéssel, tanácsadással, egyéni-, szervezeti- és csapatfejlesztéssel foglalkozik, mely tevékenysége 
során a szolgáltatásait igénybe vevők személyes adatait (továbbiakban „Érintettek”) kezeli.  
 
Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő tevékenysége során kifejtett 
adatkezeléséről az Érintetteknek megfelelő tájékoztatást nyújtson. Az Adatkezelő a tevékenysége során biztosítja az 
információs és önrendelkezési jogról információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben (a továbbiakban 
„Infotv.”), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 216/679 általános adatvédelmi rendeletében 
(2016. április 27.) (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) meghatározott jogok 
érvényesülését és gondoskodik az Érintettek személyes adatai kezelésére előírt követelmények teljesüléséről. 
 
1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név: EVENTUS Tréning Oktatási és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2. 
Cégjegyzékszám: 18-09-105493 
Adószám: 13045984-2-18 
E-mail: info@eventus-trening.hu 
Honlap: www.eventus-trening.hu 
Telefonszám: +36 70 380 0483 
Kapcsolattartó: Tóth Diána Evelin ügyvezető 
 
2. Adatkezelő által folytatott adatkezelések 
 
Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt különleges adatokat, genetikai-, biometrikus-, egészségügyi- és bűnügyi 
személyes adatokat az Érintettekről. Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt személyes adatot 16 életévét be nem 
töltött gyermektől.  
 
Adatkezelő az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy 
kötelező. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok 
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát, valamint az adatkezelő 
személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Előfordulhat, hogy az 
Érintettek személyes adatait az Adatkezelő több célból, különböző jogalapon is kezeli (pl.: szerződés teljesítése, 
kötelező jogszabályi előírások teljesítése).  
 
Adatkezelő az alábbi személyes adatokkezeléseket folytatja: 
 

2.1 Érintett hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés a tanácsadói, egyéni- és szervezeti fejlesztési 
szolgáltatások kapcsán 
Kezelt személyes adatok köre: 
 

- név 
- kapcsolattartásra megadott elérhetőségek: telefonszám és/vagy e-mail cím 
- munkahely 
- szolgáltatás során alkalmazásra kerülő kérdőívekben szereplő kérdésekre adott 
válaszok és a kitöltött kérdőívek alapján készülő riportok, profilok is tartalmaznak 
személyes adatokat. 

Az adatkezelés célja 
 

Adatkezelőnek a szolgáltatási szerződéseiben vállalt kötelezettségei – tanácsadás, 
fejlesztés – teljesítése.  
Adatkezelő által alkalmazott kérdőívek, riportok kizárólagos célja, hogy az 
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás alapját képezze, azt elősegítse, más célra a 
kérdőívek, riportok, profilok és azok tartalma nem használhatók fel, azokat 
Adatkezelő az elkészítésükhöz igénybe vett adatfeldolgozókon kívül nem 
továbbíthatja más harmadik személyek (pl. munkáltatók) részére az Érintett 
kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A szerzői jogi védelem alatt álló 
kérdőívek kitöltése, a riportok készítése elektronikus felületen történik, a 
programban feltett kérdésekre adott válaszok bevitelét követően a riportok 
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elkészítésében nincs emberi közreműködés. A kérdőívek, riportok nem kérdeznek 
rá és nem tartalmaznak különleges adatokat1. 

Az adatkezelés jogalapja 
 

Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a)2 pontja [Érintettek 
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása] 
Azokban az esetekben, amikor az Érintettek közvetlenül veszik igénybe és 
rendelik meg Adatkezelő szolgáltatásait az Érintettek az Adatkezelővel 
megkötésre kerülő szerződésben adják meg hozzájárulásukat személyes adataik 
kezeléséhez.  
Azokban az esetekben, amikor Adatkezelő nem az Érintettekkel, hanem azok 
munkáltatóival áll szerződéses jogviszonyban a szolgáltatását csak azon Érintettek 
vehetik igénybe, akik a személyes adataik Adatkezelő általi kezeléséhez 
előzetesen írásban hozzájárulnak. A hozzájárulásnak minden esetben 
önkéntesnek, határozottnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és 
félreérthetetlennek kell lennie. 

Az adatok forrása: az Érintettek által megadott adatok 
Adatok megismerésére 
jogosultak köre: 
 

Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az ügyvezető jogosult a személyes adatok 
megismerésére, amennyiben Adatkezelő a teljesítéshez további alvállalkozók 
közreműködését veszi igénybe, úgy arról minden esetben előzetesen írásban 
tájékoztatja az Érintetteket, akik ennek ismeretében adhatják hozzájárulásukat 
adataik kezeléséhez. 

Adatfeldolgozók: Adatkezelő a szolgáltatása során a kérdőívek kitöltéséhez és riportok készítéséhez 
az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe: 
- Process Communication Model (PCM®) Profile programban kitöltött 

kérdőívek és létrehozott PPI riportok (személyiségminta leltár) alkalmazása 
esetén: a Kahler Communicatoin Europe és a Jádekör Kft. 

- DISC riportok esetén: Track Magyarország Kft.  
- Arnold Chatbot esetén: Assesment Systems Group, LMC Electronic 

System 
- GameChanger Index esetén: Mindset Change Consulting Kft., The GC 

Index Ltd. 
- Mental Toughness Questionnaire (MTQ) esetén: AQR International és 

Jádekör Kft. 
Adatok kezelésének időtartama 
 

Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, 
illetve a szerződéses kötelezettségei teljesítéséig kezeli. A hozzájárulás idő előtti, 
azaz a szerződés teljesítése előtti visszavonása az Adatkezelő teljesítését 
lehetetlenné teszi.  
Adatkezelő a szolgáltatása során keletkezett, az Érintettekhez kapcsolódó és 
személyes adatokat is tartalmazó elkészült riportokat a teljesítés keretében 
minden esetben átadja/hozzáférhetővé teszi az érintett természetes személyeknek 
választásuk szerint 1 papír alapú példányban és/vagy elektronikus úton e-mailben 
megküldi. A kérdőívek és riportok elkészítésében közreműködő adatfeldolgozók 
kivételével Adatkezelő további személyek (pl. az Érintettek munkáltatói) részére 
csak az Érintettek előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbíthatja a 
kérdőíveket és a riportokat, illetve más, a szolgáltatásnyújtás során készült 
személyes adatokat tartalmazó bármilyen anyagot. 
 
A teljesítést követően Adatkezelő a saját adatkezelési rendszerében a szolgáltatás 
során keletkezett mindazon bármely formátumú (papír alapú vagy elektronikus) 
jegyzeteit, iratait, melyek az Érintettek személyes adatait tartalmazzák 
megsemmisíti (adathordozó teljes fizikai megsemmisítése), illetve törli 
(felismerhetetlenné tétel oly módon hogy a helyreállítás többé nem lehetséges). 
 

 
1 Infotv. 3. § 3. pont szerint „különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai 
véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek 
egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok.  
2 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 
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A szolgáltatás során készült riportok az Adatkezelő általi törlést követően az 
Érintettek részére továbbra is hozzáférhetőek maradnak az adott riport 
elkészítéséhez igénybe vett adatfeldolgozók által működtetett programokban az 
alábbiak szerint:  
- a Kahler Communication Europe által működtetett Process Communication 

Model (PCM®) Profile programban létrehozott PPI riportok - amelyekhez az 
Érintettek egyedi felhasználónév és jelszó felhasználásával tudnak hozzáférni 
a PPI riport az elkészítését követő 3 naptári évig vagy mindaddig elérhető lesz 
az Érintett számára, amíg az Érintett a PPI riportjának törlését nem kéri 
írásban, melyet követően a PPI riport véglegesen törlésre vagy 
anonimizálásra kerül a PCM Model Profile programban 
- a John Wiley & Sons, Inc. által működtetett DISC programban létrehozott 
riportok - amelyekhez az Érintettek egyedi felhasználónév és jelszó 
felhasználásával tudnak hozzáférni a riport az elkészítését követő 3 naptári 
évig vagy mindaddig elérhető lesz az Érintett számára, amíg az Érintett a 
riportjának törlését nem kéri írásban, melyet követően a riport véglegesen 
törlésre vagy anonimizálásra kerül a DISC programban,  
- a LMC Electronic Systems által működtetett ARNOLD chatbot programban 
létrehozott riportok - amelyekhez az Érintettek egyedi felhasználónév és 
jelszó felhasználásával tudnak hozzáférni a riport az elkészítését követő 3 
naptári évig vagy mindaddig elérhető lesz az Érintett számára, amíg az 
Érintett a riportjának törlését nem kéri írásban, melyet követően a riport 
véglegesen törlésre kerül  
- a The GC Index Ltd. által működtetett GameChanger Index programban 
létrehozott GCI riportok - amelyekhez az Érintettek egyedi felhasználónév és 
jelszó felhasználásával tudnak hozzáférni a GCI riport az elkészítését követő 
3 naptári évig vagy mindaddig elérhető lesz az Érintett számára, amíg az 
Érintett a GCI riportjának törlését nem kéri írásban.  

2.2 Számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelések  
Kezelt adatok köre: név és cím, szolgáltatás tárgya, díj összege, fizetés módja és időpontja, egyéb a 

jogszabályok alapján a bizonylatokon kötelezően feltüntetendő adatok 
Az adatkezelés célja:  
 

Adatkezelő a szolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos számviteli bizonylatokat 
(pénztári és egyéb fizetési bizonylatok, a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve 
részletező nyilvántartásokat), melyeken az ügyfél/befizető neve, címe és kötelező 
jogszabály alapján feltüntetendő adatok szerepelnek a Számvitelről szóló 2000. 
évi C törvény („Számviteli tv.”) 169. §-a alapján, míg a Adatkezelő által 
megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL törvény („Art.”) 78. §-a alapján kezeli 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) pontja [Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése] 
Az adatok forrása: Érintettek, mint ügyfelek, a szerződésekkel kapcsolatban fizetést teljesítő 

személyek 
Adatok megismerésére 
jogosultak köre: 

Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az ügyvezető jogosult a személyes adatok 
megismerésére. 

Adatfeldolgozók: Adatkezelő a Számviteli tv. és az Art. által előírt kötelezettségek teljesítéséhez a 
Horváth Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Kft. adatfeldolgozót veszi igénybe 

Az adatkezelés időtartama: A Számviteli tv. alapján Adatkezelő az adatokat az adatok keletkezésétől számított 
8 (nyolc) évig köteles kezelni (Számviteli tv. 169. §), az Art. alapján Adatkezelő 
az adatokat a megállapított adó esedékessége naptári évének utolsó napjától 
számított 5 (öt) évig köteles kezelni (Art. 78. §) 

2.3 Szerződéses partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése 
Kezelt adatok köre: Szerződéses partner kapcsolattartójának alábbi adatai: név, munkahely, beosztás, 

telefonszám, e-mail cím, postacím 
Az adatkezelés célja:  
 

A szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével, a nem 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos kommunikáció biztosítása céljából 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja [jogos érdek érvényesítéséhez szükséges 
adatkezelés] 
Adatkezelő a jogos érdek jogalaphoz kapcsolódó érdekmérlegelést előzetesen 
elvégezte és annak eredményét jelen Tájékoztató 1. sz. mellékletében rögzítette. 
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Adatforrás: szerződéses partner, Érintettek 
Adatok megismerésére 
jogosultak köre: 

Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az ügyvezető jogosult a személyes adatok 
megismerésére. 
Az adott szerződés teljesítésében érintett adatfeldolgozó(k) (ha vannak) a 
kapcsolattartók fenti személyes adatait az Adatkezelővel fennálló szerződésük 
időtartama és a lenti adatmegőrzési időpontokig jogosultak kezelni. 

Az adatkezelés időtartama: A szerződés időtartama alatt, illetve a szerződés megszűnését követő 5 évig az 
általános polgári jogi elévülési idő lejártáig (Ptk. 6:22. §). A Számviteli törvény 
(2000. évi C tv.) szerint megőrzendő szerződések, dokumentumok esetében 8 évig 
(169. §).  
Az adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályban meghatározott célból 
történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt (pl. kapcsolattartó 
kapcsolattartási joga megszűnt). 

2.4 A www.eventus-trening.hu  és a www.darecommunication.com weboldalon történő adatkezelések 
Adatkezelő működteti és tartja fenn a www.eventus-trening.hu és a www.darecommunication.com weboldalt, 
melynek célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről, 
szolgáltatásairól és referenciáiról. A kapcsolatfelvételi űrlap kivételével a weboldalon semmilyen személyes adat 
kezelés semmilyen egyéb formában nem történik, például sem az Adatkezelő, sem a weboldal üzemeltetője nem nézi 
a látogatottsági adatokat, nem használ sütiket és nem küld hírlevelet, reklámüzeneteket sem a weboldalt látogatók 
részére. A weboldal üzemeltetésével kapcsolatos személyes adatkezelés részletes szabályait a weboldalon elérhető 
Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 
2.5 Felnőttképzési törvényen alapuló kötelező adatkezelés a felnőttképzési szerződések kapcsán 
Kezelt adatok köre: 1. a képzésben részt vevő személy: 

- természetes személyazonosító adatai (név, anyja neve),  
- elektronikus levelezési címe   

2. a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy 
- legmagasabb iskolai végzettségével,  
- a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés 
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, 
- a képzés során történő értékelésével és minősítésével, 
- a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési 
hitellel kapcsolatosak. 

Az adatkezelés célja:  
 

Adatkezelő a felnőttképzésnek minősülő szolgáltatásaival kapcsolatban kezeli a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény 21. §-a által előírt személyes 
adatokat az ezen jogszabályban előírt statisztikai célú felhasználás és jelentés 
céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése. 

Adatforrás: a felnőttképzési szolgáltatásban részt vevő Érintettek  
Adatok megismerésére 
jogosultak köre: 

Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az ügyvezető jogosult a személyes adatok 
megismerésére. Adatkezelő az adatok közül a természetes személyazonosító 
adatokat, az e-mail címet a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenysége során 
a felnőttképzési államigazgatási szerv részére bejelenti. 
Európai uniós vagy államháztartási források felhasználása esetén ellenőrzés 
céljából az adatokat a támogatást ellenőrző szervnek továbbítani kell. 
Az adatok statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon 
átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az 
adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és 
felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek 
számára továbbítani kell. 
Megbízott felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi 
Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a 
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől 
számított nyolcadik (8.) év utolsó napjáig kezeli. 

 
3. Adattovábbítás és adatfeldolgozók 

http://www.eventus-trening.hu/
http://www.darecommunication.com/
http://www.darecommunication.com/
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3.1 A személyes adatok továbbítása 
 

Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtása során alvállalkozókat vehet igénybe, akik közreműködnek a szerződéses 
kötelezettségei teljesítésében és ebből a célból az Érintettek személyes adatai az alvállalkozók részére adatkezelés 
céljából átadásra kerülhetnek. A személyes adatok átadása esetén Adatkezelő az Érintetteket minden esetben az 
adatkezelési hozzájárulásuk beszerzését megelőzően írásban tájékoztatja azon alvállalkozók személyéről, akik 
részére adattovábbítás történik és az adatok továbbításához az Adatkezelő minden esetben köteles beszerezni az 
Érintettek előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulását. Az Érintett hozzájárulása hiányában 
a személyes adatok nem továbbíthatóak. 
 
A személyes adatokat átvevő alvállalkozókat az Adatkezelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli és az 
adatkezelésük során kötelesek jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések teljes körű betartására. Adatkezelő 
személyes adatot az Európai Unió területén kívülre, harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére 
kizárólag abban az esetben továbbít, ha a teljesülnek az Általános Adatvédelmi Rendelet V. fejezetében foglaltak. 
 
A fenti táblázat 2.2 és 2.5 pontjában meghatározott adózás, számviteli és felnőttképzési jogszabályokon alapuló 
adatkezelési kötelezettségek esetében az Adatkezelő által teljesítendő adattovábbításokat a táblázat 2.2 és 2.5 
pontjai alatt az adatok megismerésére jogosultak rovatban kerültek meghatározásra.  
 

3.2 Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 

a. Név: CityWeb Hungary Kft.  
székhelye: 2092 Budakeszi Gábor Áron u. 1/b.  
Tevékenység: üzemeltetési és rendszermérnöki támogatás nyújtása  
Továbbított, feldolgozott adatok: Adatkezelő által a szolgáltatásnyújtásokhoz használt informatikai 
rendszerekben található információk 

 
b. Név: Google Ireland Limited 

székhelye: Ireland Dublin 4 Barrow Street Gordon House  
Tevékenység: felhőszolgáltatás  
Továbbított, feldolgozott adatok: Adatkezelő által az adatai tárolásához használt felhőszolgáltatásban 
található információk 
Adatkezelő minden adatkezelésével kapcsolatban 

 
c. Név: Horváth Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Kft. 

Cím: 9700 Szombathely Szent Flórián krt. 2. fsz. 18. 
Tevékenysége: könyvelési szolgáltatás 
Továbbított, feldolgozott adatok: számviteli bizonylatokhoz, adóbevallásokhoz és iratmegőrzési 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok 

 
d. Név: Jádekör Kft. 

Cím: 2060 Bicske, Bethlen Gábor u. 17. 
Tevékenysége: Process Communication Model (PCM®) termékek, beleértve a PPI riportok kizárólagos 
magyarországi forgalmazója, valamint MTQ termékek 
Továbbított, feldolgozott adatok: PPI és MTQ riportok és az azt kitöltő érintettek neve, munkáltatójának 
neve és e-mail címe 

 
e. Név: Kahler Communication Europe 

Cím: Le Moulin Du Béchet, 27120 Croisy-sur-Eure, France  
Tevékenysége: PPI riportok elkészítéséhez használt Process Communication Model (PCM®) keretprogram 
működtetése 
Továbbított, feldolgozott adatok: PPI riportok és az azt kitöltő érintettek neve, munkáltatójának neve és e-
mail címe 

  
 f.    Név: Tack Magyarország Kft. 
      Cím: 1113 Budapest Bocskai út 77-79. 

Tevékenysége: DISC termékek, beleértve a DISC riportok kizárólagos magyarországi forgalmazója 
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Továbbított, feldolgozott adatok: DISC riportok és az azt kitöltő érintettek neve, munkáltatójának neve 
és e-mail címe 

 
g.   Név: Inscape Publishing, LLC, a John Wiley and Sons, Inc (Wiley) tulajdonában lévő leányvállalata  
      Cím: 400 US-169, Minneapolis, MN 55426s  
      Tevékenysége: DISC riportok készítéséhez használt keretprogram működtetése  

Továbbított, feldolgozott adatok: DISC riportok és az azt kitöltő érintettek neve, munkáltatójának 
neve és e-mail címe  

 
h. Név: Assessment Systems Group  

Cím: 1074 Budapest Dohány utca 12-14.  
Tevékenysége: ARNOLD chatbot, kizárólagos magyarországi forgalmazója  
Továbbított, feldolgozott adatok: A chatbot rendszerbe való belépéshez szükséges érintettek neve, 
munkáltatójának neve és e-mail címe  
 

i.  Név: LMC Electronic System  
Cím: Prague 7, Jankovcova 1569/2c, 170 00, Czech Republic  
Tevékenysége: Arnold chatbot tulajdonosa és üzemeltetője  
Továbbított, feldolgozott adatok: A chatbot rendszerbe való belépéshez és/vagy személyes riportok 
használatához megadott érintettek neve, munkáltatójának neve és e-mail címe  

 
j.  Név: Mindset Change Consulting Kft. 

Cím: 2060 Bicske Tószeg u. 7.  
Tevékenysége: GCI termékek, beleértve a GCI riportok kizárólagos magyarországi forgalmazója  
Továbbított, feldolgozott adatok: GCI riportok és az azt kitöltő érintettek neve, munkáltatójának neve 
és e-mail címe  
 

k.  Név: THE GC INDEX LTD.  
Cím: Wework, 3 Waterhouse Square, 138 Holborn, London, United Kingdom, EC1N 2SW  
Tevékenysége: GCI riportok elkészítéséhez szükséges keretrendszer üzemeltetése  
Továbbított, feldolgozott adatok: GCI riportok és az azt kitöltő érintettek neve, munkáltatójának neve 
és e-mail címe  

 
4. Személyes adatok tárolásának módja, helyszíne, biztonság 
 
A szolgáltatásnyújtás során Adatkezelő a keletkezett jegyzeteit és személyes adatokat a keletkezésük módjának 
megfelelően írásban vagy a dokumentumról készített elektronikus másolat formájában, illetve elektronikus formában 
tárolja.  
 
Adatkezelő köteles gondoskodni az általa kezelt személyes adatok biztonságáról és megtenni azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyeket jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírnak. Az 
adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
 
5. Az Érintettek jogai 
 
Az Érintettek jogosultak arra, hogy Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:  
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon („előzetes 

tájékozódáshoz való jog”), 
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére 

bocsássa („hozzáféréshez való jog”), 
c) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve 

kiegészítse („helyesbítéshez való jog”), 
d) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben személyes adatai kezelését a Adatkezelő korlátozza 

(„korlátozásához való jog”), 
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e) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje („törléshez való 
jog”). 

 
a) Előzetes tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő az általa, illetve adatfeldolgozói által folytatott adatkezelésről annak megkezdését megelőzően vagy 
legkésőbb az adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, így 
különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezel személyes adatok forrásáról, az adatkezelő 
és az adatfeldolgozó, valamint kapcsolattartóik, adatvédelmi tisztviselőik (ha van) nevéről, elérhetőségeiről, és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, az Érintetteket megillető jogokról és érvényesítésük módjáról, továbbá az 
érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről és minden további 
érdemi körülményről. Adatkezelő késleltetheti, korlátozhatja, mellőzheti az Érintettek előzetes tájékoztatáshoz 
való jogát az Infotv-ben meghatározott esetekben. 

 
b) Hozzáféréshez való jog 

Az Érintettet kérelmére Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga, mint adatkezelő, illetve a 
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az Érintett személyes adatait az 
Adatkezelő, mint adatkezelő vagy a megbízott adatfeldolgozója kezeli, akkor Adatkezelő az Érintett 
rendelkezésére bocsátja az általa és a megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli 
vele a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, a 
kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli 
címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjait, az Érintettet az Infotv. törvény alapján megillető jogok, valamint azok 
érvényesítése módjának ismertetését, profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és az Érintett személyes 
adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok 
hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket. Adatkezelő korlátozhatja, megtagadhatja az Érintettek előzetes 
hozzáféréshez való jogát az Infotv-ben meghatározott esetekben. 

 
c) Helyesbítéshez való jog 

Adatkezelő különösen az Érintettek kérelmére, ha az általa vagy a megbízott adatfeldolgozói által kezelt adatok 
pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, akkor azokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az 
adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal 
vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Mentesül ezen kötelezettség 
alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett 
sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága 
kétséget kizáróan nem állapítható meg. 

 
d) Korlátozáshoz való jog 

Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 
- ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt 
személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a 
fennálló kétség tisztázásának időtartamára, 
- ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy Adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a 
törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 
- ha az adatok törlésének lenne helye, de Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével 
végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok 
bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb 
adatkezelési művelet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhető. Az 
adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet 
előzetesen tájékoztatja. 

 
e) Törléshez való jog 

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 
- az adat kezelése jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az Infotv-ben rögzített alapelvekkel ellentétes, 
célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, 
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törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama 
eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 
- az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi; 
- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság vagy bíróság elrendelte. 
- az adatkezelés korlátozásra került és a korlátozás időtartama eltelt. 
 
Az Érintettek törlés iránti kérelme kizárólag az Érintettek hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére 
vonatkozhat és az nem érinti a jogszabály alapján elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. 
Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak kezelésére az Érintettek törlési kérelmét követően jogosult 
az Infotv. 6. § alapján, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő, mint adatkezelő jogi 
kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges. 

 
Az Érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket, beleértve az adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonását 
is elküldhetik az info@eventus-terning.hu e-mail címre, vagy postai úton a 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2. címre.  
 
Az Infotv. alapján Adatkezelő a kérelmeknek a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon 
belül, könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal 
írásban, illetve ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be elektronikus úton tesz eleget.  
 
Ha az Érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan b)-e) pont szerinti ismételt kérelmet nyújt be és e kérelme 
alapján az Adatkezelő az általa vagy az adatfeldolgozója által kezelt személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az 
adatkezelés korlátozását jogszerűen mellőzi, akkor Adatkezelő az ismételt és megalapozatlan kérelmekkel 
összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az Érintettől. Ha megalapozottan feltehető, 
hogy a kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos személy, Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy 
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti. 
 
Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét nem tartja megalapozottnak és a teljesítését megtagadja, úgy erről a 
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és a jogorvoslati lehetőségeket az Érintettel. 
 
 
6. Az Érintettek jogorvoslati lehetőségei  
 
Amennyiben az Érintettek kérelme az Adatkezelő által elutasításra kerül, illetve ha az Érintett megítélése szerint az 
adatkezelés során az Adatkezelő, az adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat, 
úgy az Érintettek az Infotv. alapján jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál eljárását, 
vizsgálatát kezdeményezni vagy a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerinti illetékes törvényszékhez fordulhatnak. A 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Honlap: http://www.naih.hu 
Telefon: +36.1.391.1400  
Telefax: +36.1.391.1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. 
 
 
7. Tájékoztató módosítása 
 
Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a 
folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a 
jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Adatkezelő a módosított Tájékoztatót annak elfogadását és hatálybalépését 
követően megkötésre kerülő jogviszonyai tekintetében alkalmazhatja. 
 
8. Irányadó jog 

mailto:info@eventus-terning.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos 
jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseire. 
 
Hatályba lépés napja: 2020. március 27. 
Jelen Szabályzat utolsó módosításának napja: 2023. január 15. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Eventus Tréning Kft. szerződéses partnerei kapcsolattartóinak személyes adatai kezelésére 
vonatkozó jogos érdek tárgyában 

 
Az Adatkezelő által kötött szerződésekben általában feltüntetésre kerültek, illetve kerülnek a jövőben is a szerződéses partnerek 
természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatai a szerződésből eredő kapcsolattartás, a szerződés teljesítésének elősegítése 
céljából. Csak a kapcsolattartás célját szolgáló személyes adatok kerülnek feltüntetésre: név, telefonszám és/vagy e-mail cím, postai 
cím. Az Adatkezelő jogos érdeke az általa kötött szerződésekkel összefüggő kapcsolattartás, a kommunikáció biztosítása a 
szerződéses partnerrel, illetve ezek által a szerződések teljesítésének elősegítése. A szerződéses kapcsolattartás rendezett, 
egycsatornás intézéséhez nemcsak Adatkezelőnek, hanem a szerződéses partnereinek is érdeke és igénye fűződik. Az adatkezelés 
szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, 
melynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet. 
 
Az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek megállapítható. 
 
Az Érintettek alapvető érdeke, hogy információs önrendelkezési jogukat gyakorolhassák, személyes adataik mások által történő 
kezeléséről rendelkezhessenek, magánszférájukat tiszteletben tartsák és érvényesíteni tudják az őket jogszabályok alapján megillető 
jogaikat. Az adatkezelés során nem sérülnek az Érintettek ezen érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy 
felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.  
 
Az adatkezelésről szóló tájékoztatáson túlmenően az Érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől az általa kezelt 
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és élhetnek bármely a részükre az Infotv-ben biztosított egyéb 
jogaikkal (pl. tiltakozáshoz-, helyesbítéshez-, adathordozhatósághoz való jog). Az Érintettek saját okokból bármikor tiltakozhatnak 
személyes adataiknak az Adatkezelő általi kezelése ellen, mely esetben Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, hogy az 
adatkezelést indokolja-e olyan kényszerítő erejű jogos érdek, ami elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival szemben és 
ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja. 
 
Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partner munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a 
szerződéses partner továbbítja Adatkezelő felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a szerződéses partner, mint 
munkáltató az, aki a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 
10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint 
a saját és a szerződéses partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. A 
természetes személy kapcsolattartói minőségének megszűnése (pl. szerződéses partnerrel fennálló munkaviszonyának megszűnése) 
a személyes adatai kezelésének megszűnését eredményezi. 
 
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy a tárgybeli adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan sérelmet az 
Érintettek érdekeiben, jogaiban, ezáltal az Adatkezelő jogos érdeke a tárgybeli adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 

 
Hatályos: 2020. március 27. napjától 
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